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GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE USTAWĘ O OCHRONIE PACJENTÓW 
POSIADAJĄCYCH ZADŁUŻENIE MEDYCZNE  

  
Ustawa (S.6522A/A.7363A) chroni pacjentów stojących w obliczu wysokich 

rachunków za leczenie przed określonymi karami uderzającymi w ich 
wynagrodzenie lub majątek  

  
Inicjatywa będąca częścią celu ogłoszonego w orędziu stanowym na rok 2022, 
jakim jest ochrona konsumentów mieszkających na terenie stanu Nowy Jork i 

poprawa kondycji finansowej  
  
  
Gubernator Kathy Hochul podpisała dzisiaj ustawę (S.6522A/A.7363A) chroniącą 
pacjentów stojących w obliczu wysokich rachunków za leczenie, które mogą prowadzić 
do zajęcia wynagrodzenia lub zastawu na ich majątku.  
  
„Nikt nie powinien stanąć przed groźbą utraty domu lub popadnięcia w dalsze 
zadłużenie po skorzystaniu z opieki medycznej”, powiedziała gubernator 
Hochul. „Jestem dumna, że mogę dziś podpisać ustawę, która położy kres tej 
szkodliwej i drapieżnej praktyce windykacji, aby pomóc chronić mieszkańców stanu 
Nowy Jork przed tymi niesprawiedliwymi karami. W sytuacji, gdy dług medyczny jest 
obciążeniem dla zdecydowanie zbyt wielu osób, jest to ważny krok w kierunku 
rozwiązania tego kluczowego problemu”.  
  
Ustawa (S.6522A/A.7363A) zmienia prawo i zasady praktyki cywilnej w celu zakazania 
podmiotom świadczącym usługi opieki zdrowotnej nakładania zastawu na głównym 
miejscu zamieszkania osoby fizycznej lub zajmowania wynagrodzenia w celu 
ściągnięcia długu za usługi medyczne. Gubernator Hochul przedstawiła swoje cele 
mające na celu ochronę konsumentów mieszkających w stanie Nowy Jork i poprawę ich 
kondycji finansowej w swoim orędziu stanowym na rok 2022, które obejmuje 
rozwiązanie problemu zadłużenia medycznego i ochronę konsumentów przed 
nadużyciami i karnymi praktykami, które prowadzą do zwiększonej i niezasłużonej presji 
finansowej.  
  
Prawie połowa dorosłych Amerykanów boryka się z koniecznością pokrycia kosztów 
opieki zdrowotnej, a ponad 50 000 mieszkańców stanu Nowy Jork zostało pozwanych 
za długi medyczne w ciągu ostatnich pięciu lat. Problem ten jest najbardziej 
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powszechny w północnej części stanu Nowy Jork. Wcześniej szpitale lub dostawcy 
usług medycznych mogli nakładać i egzekwować zastawy na głównym miejscu 
zamieszkania pacjenta, aby zaspokoić wyrok w sprawie o dług medyczny, co 
prowadziło do niestabilności mieszkaniowej i dewastujących konsekwencji finansowych 
dla mieszkańców stanu Nowy Jork znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.  
  
Senator stanu, Gustavo Rivera, powiedział: „Mieszkańcy stanu Nowy Jork nie 
powinni obawiać się utraty domów lub środków do życia w wyniku korzystania z opieki 
medycznej, zwłaszcza w tak trudnych finansowo czasach. Chcę podziękować 
gubernator Hochul za podpisanie mojej ustawy w celu ochrony mieszkańców stanu 
Nowy Jork przed nakładaniem zastawu na ich mieszkania lub zajęciem pensji przez 
instytucje medyczne działające w celu ściągnięcia długu za usługi medyczne. Musimy 
pracować razem, aby wyeliminować dług medyczny z naszego stanu i jestem ogromnie 
zadowolony, że robimy ten ważny pierwszy krok”.  
  
Członek Zgromadzenia, Richard Gottfried, powiedział: „Mieszkańcy stanu Nowy 
Jork borykają się z kosztami opieki zdrowotnej, nawet jeśli mają ubezpieczenie. Ludzie 
szukający opieki kończą z rachunkami na pokrycie coraz większych kosztów z własnej 
kieszeni, w tym wysokich odliczeń, dopłat i różnych innych opłat, których nie pokrywa 
ubezpieczenie. Mieszkania i dochody ludzi nie powinny być zagrożone przez 
konieczność zaspokojenia długów medycznych. Dziękuję gubernator Hochul za 
podpisanie ustawy S.6522A/A.7363A, która pomaga chronić pacjentów przed tymi 
skandalicznymi praktykami. Ta ustawa nie zostałaby zrealizowana bez wytrwałej 
ciężkiej pracy i orędownictwa senatora Rivery, innych legislatorów i popleczników, 
zwłaszcza Community Service Society”.  
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