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  الحاكمة هوكول توقع قانون دعم المتبرعين باألعضاء الحية في والية نيويورك
  

على تعويض الوالية للمتبرعين باألعضاء الحية من والية نيويورك عن التكاليف  (S.1594/A.146A)ينص التشريع 
  المتكبدة نتيجة للتبرع

  
  

لٌصبح قانونًا، ٌسن قانون دعم المتبرعٌن باألعضاء الحٌة  (S.1594/A.146A)وقعت الحاكمة كاثً هوكول الٌوم التشرٌع 
  .فً والٌة نٌوٌورك، وهو أول برنامج حكومً فً الوالٌة ٌسمح بتعوٌض األفراد عن تكالٌف التبرع بالكلى والكبد

  
المتبرعون باألعضاء ". قالت الحاكمة هوكول" ال توجد هدٌة أعظم ٌمكن أن ٌقدمها سكان نٌوٌورك من هدٌة إنقاذ حٌاة،"

  ."الحٌة هم أبطال حقٌقٌون، وبهذا التشرٌع، نتخذ خطوات هادفة لدعم تضحٌاتهم وإنقاذ األرواح
  

قانون دعم المتبرعٌن " قوانٌن الصحة العامة والضرائب والخدمات االجتماعٌة لسن (S.1594/A.146A)التشريع ٌعدل 
، والذي من شأنه إنشاء برنامج لتغطٌة التكالٌف اإلضافٌة المرتبطة بالتبرع باألعضاء فً "باألعضاء الحٌة فً والٌة نٌوٌورك

ٌعمل القانون على إزالة الحواجز المالٌة التً تحول دون التبرع . نٌوٌورك للمقٌمٌن الذٌن ٌتبرعون ألبناء سكان نٌوٌورك
  .باألعضاء لتقلٌل أوقات االنتظار لزرع األعضاء ومعالجة نقص األعضاء فً نٌوٌورك

  

ٌهدف هذا التشرٌع إلى المساعدة فً إزالة الحواجز التً تحول دون التبرع باألعضاء، من أجل رفع نٌوٌورك من مرتبتها 
 7,234، من بٌنهم الزرع انتظار قوائم شخًصا على 8,569ٌوجد حالًٌا . المنخفضة فً التبرع باألعضاء بٌن الوالٌات

  .شخًصا ٌنتظرون زراعة الكلى
  

أود أن أشكر الحاكمة هوكول على توقٌعها مشروع القانون الخاص بً، ": قال عضو مجلس شيوخ الوالية غوستافو ريفيرا
من خالل إزالة الحواجز المالٌة وتثقٌف سكان . قانون دعم المتبرعٌن باألعضاء الحٌة فً والٌة نٌوٌورك، لٌصبح قانونًا

نٌوٌورك حول التبرع باألعضاء الحٌة، سٌساعد هذا الجهد المهم فً عكس معدالت تسجٌل المنخفضة للمتبرعٌن باألعضاء 
مع المساعدة الموسعة ألولئك الذٌن تم إلهامهم . فً نٌوٌورك، حٌث نحتل المرتبة األخٌرة تقرٌبًا على المستوى الوطنً

لٌصبحوا متبرعٌن باألعضاء، أنا واثق من أن هذا القانون الجدٌد سٌساعد المزٌد من سكان نٌوٌورك على منح وتلقً هبة 
  ."الحٌاة

  
المتبرعون باألعضاء الحٌة، مثل األشخاص الذٌن ٌتبرعون بكلٌة واحدة، ": غوتفريد. قال عضو الجمعية ريتشارد ن

أشكر الحاكمة . ٌجب أن نحمٌهم من خالل التأكد من تغطٌة نفقاتهم الطبٌة ومداخٌلهم المفقودة. ٌستحقون امتناننا ودعمنا
هوكول على توقٌع هذا التشرٌع لٌصبح قانونًا ودعاة التبرع باألعضاء، ورئٌسة الجمعٌة هٌستً، وزعٌمة األغلبٌة ستٌوارت 

  ."كوزٌنز، وراعً مجلس الشٌوخ غوستافو رٌفٌرا على جهودهم فً المضً قدًما
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