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GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE USTAWĘ O WSPARCIU ŻYWYCH DAWCÓW 
W STANIE NOWY JORK  

  
Ustawa (S.1594/A.146A) zapewnia zwrot kosztów oddania narządów przez żywych 

dawców w stanie Nowy Jork  
  
  

Gubernator Kathy Hochul podpisała dzisiaj Ustawę o wsparciu żywych dawców w stanie 
Nowy Jork (New York State Living Donors Support Act) (S.1594/A.146A), która jest 
pierwszym w kraju stanowym programem umożliwiający osobom fizycznym zwrot 
kosztów związanych z oddaniem nerki lub wątroby.  
  
„Nie ma większego daru, jaki może dać mieszkaniec stanu Nowy Jork, niż dar 
ratowania życia”, powiedziała gubernator Hochul. „Żywi dawcy organów są 
prawdziwymi bohaterami, a dzięki tej ustawie podejmujemy znaczące kroki, aby 
wspierać ich poświęcenie i ratować życie”.  
  
Ustawa (S.1594/A.146A) zmienia ustawy o zdrowiu publicznym, podatkach i usługach 
społecznych w celu uchwalenia „Ustawy o wsparciu żywych dawców w stanie Nowy 
Jork”, która zapewniłaby możliwość pokrycia dodatkowych kosztów związanych z 
oddaniem przez mieszkańców stanu Nowy Jork organów innym ludziom. Nowy akt 
prawny działa na rzecz wyeliminowania barier finansowych dla dawstwa narządów, aby 
zmniejszyć czas oczekiwania na przeszczepy narządów i rozwiązać problem niedoboru 
narządów w stanie Nowy Jork.  
  

Przepisy te mają pomóc w wyeliminowaniu barier dla dawstwa narządów, aby poprawić 
niską pozycję stanu Nowy Jork w rankingu dawstwa narządów w kraju. Obecnie na 
liście oczekujących na przeszczep jest 8569 osób, z których 7234 oczekuje na nerkę.  
  

Senator stanu, Gustavo Rivera, powiedział: „Chcę podziękować gubernator Hochul 
za podpisanie mojego projektu Ustawy o wsparciu żywych dawców w stanie Nowy Jork. 
Usuwając bariery finansowe i edukując mieszkańców stanu Nowy Jork na temat 
dawstwa żywych organów, ten ważny wysiłek pomoże odwrócić niski wskaźnik 
rejestracji dawców organów w stanie Nowy Jork, pod względem którego zajmujemy 
prawie ostatnie miejsce w kraju. Dzięki rozszerzonej pomocy dla osób zainspirowanych 
do zostania dawcą organów, jestem przekonany, że to nowe prawo pomoże większej 
liczbie mieszkańców stanu Nowy Jork oddać i otrzymać dar życia”.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foptn.transplant.hrsa.gov%2Fdata%2Fview-data-reports%2Fstate-data%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2b646e47e67d4293bd5908dae9c8903e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638079344880469025%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VFgzEdcadEKBdjUUzl3iP0wld6xHG%2FGuO%2BMKrnK2RLA%3D&reserved=0


  
Członek Zgromadzenia, Richard Gottfried, powiedział: „Żywi dawcy, tacy jak ludzie, 
którzy oddają jedną nerkę, zasługują na naszą wdzięczność i wsparcie. Powinniśmy ich 
chronić, zapewniając im pokrycie kosztów leczenia i utraconych dochodów. Dziękuję 
gubernator Hochul za podpisanie tej ustawy, a także zwolennikom dawstwa organów, 
przewodniczącemu Heastie, liderce większości, Stewart-Cousins, i sponsorowi w 
senacie, Gustavowi Riverze, za ich wysiłki włożone w jej przyjęcie”.  
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