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 GUBERNATOR HOCHUL ZAPOWIADA INICJATYWY MAJĄCE NA CELU POMOC 
STARSZYM MIESZKAŃCOM NOWEGO JORKU ŻYĆ W WYBRANYCH PRZEZ NICH 

SPOŁECZNOŚCIACH  
    

Większy dostęp do usług i opieki długoterminowej pomoże starszym 
nowojorczykom i osobom niepełnosprawnym żyć, pracować i zestarzeć się w 

wybranym przez nich miejscu    
    

Rewitalizacja usług EMS i transportu medycznego pomoże większej liczbie 
nowojorczyków uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej i ograniczy niepotrzebne 

wizyty w szpitalu    
    
   
Gubernator Kathy Hochul zapowiedziała dziś w ramach przemówienia stanowego na 
rok 2023 inwestycje i inicjatywy mające na celu pomoc starszym mieszkańcom Nowego 
Jorku w prowadzeniu zdrowego, satysfakcjonującego życia, obejmującego starzenie się 
z godnością i niezależnością, w wybranych przez nich społecznościach. Ten plan 
obejmuje rozszerzenie dostępu do usług związanych ze starzeniem się, poprawę 
jakości i przejrzystości w placówkach opieki długoterminowej, zapewnienie 
finansowania dla zespołów opieki domowej służących starszym osobom o niskich 
dochodach oraz zapewnienie opieki zastępczej dla opiekunów. Gubernator Hochul 
zapowiedziała również inwestycje w rewitalizację usług EMS i transportu medycznego w 
całym stanie, aby pomóc mieszkańcom Nowego Jorku uzyskać dostęp do opieki 
zdrowotnej i ograniczyć niepotrzebne wizyty w szpitalu.    
    
„Każdy mieszkaniec Nowego Jorku powinien mieć prawo starzeć się z godnością i 
niezależnością w wybranej przez siebie społeczności” – powiedziała Gubernator 
Hochul. „Te odważne inicjatywy opierają się na naszych bieżących wysiłkach, aby 
wzmocnić pozycję seniorów, opracować Plan Generalny na rzecz Osób Starszych i 
utrzymać status Nowego Jorku jako stanu przyjaznego dla osób starszych. Inwestując 
w usługi dla osób starszych i wysokiej jakości opiekę długoterminową, możemy 
zapewnić, że nasze społeczności są zarówno zdrowe, jak i żywe, z zasobami, które 
mogą pomóc starszym dorosłym żyć i rozwijać się”.   
   
Opierając się na statusie stanu Nowy Jork jako pierwszego stanu w kraju, który 
oficjalnie otrzymał oznaczenie stanu przyjaznego dla osób starszych od AARP i 
Światowej Organizacji Zdrowia, inicjatywy nakreślone przez gubernator Hochul mają na 



celu ustanowienie zdrowych, przyjaznych dla życia społeczności, które oferują 
możliwości dla osób starszych, a także poprawę usług EMS i innych form transportu 
medycznego dla wszystkich mieszkańców Nowego Jorku. Do tych inicjatyw należą:     
    
Zapewnienie dostępu do usług dla osób starszych i wysokiej jakości opieki 
długoterminowej   
Aby rozwiązać problemy związane z brakami w systemie opieki długoterminowej w 
stanie Nowy Jork, gubernator Hochul proponuje rozszerzenie dostępu do usług 
związanych ze starzeniem się, wysokiej jakości opieką długoterminową oraz zdolnością 
nowojorczyków w podeszłym wieku i ich opiekunów do podejmowania świadomych 
wyborów dotyczących miejsca, w którym będą szukać opieki.    
   
Działania te obejmują:  

• Inwestowanie w zespoły opieki holistycznej, aby zapewnić opiekę dla dorosłych o 
niskich dochodach w ich domu, co pomoże zaoferować nowojorczykom 
możliwość starzenia się w wybranym miejscu.    

• Zapewnienie opieki zastępczej dla opiekunów rodzinnych oferujących 
intensywną opiekę, przyznanie ulgi dla osób nadzorujących opiekę nad bliskimi.    

• Ustanowienie raportowania jakości i akredytacji dla domów opieki oraz 
wdrożenie inicjatyw na rzecz poprawy jakości w domach opieki, aby promować 
przejrzystość i ułatwić nowojorczykom dokonywanie świadomych wyborów.    

Rewitalizacja ratownictwa medycznego (EMS) i transportu medycznego   
Gubernator Hochul proponuje poszerzenie dostępności opcji transportu medycznego i 
zwiększenie liczby ratowników medycznych, szczególnie na obszarach wiejskich, gdzie 
dostęp może być ograniczony. Pozwoli to poszerzyć dostęp do opieki zdrowotnej i 
pomoże ograniczyć niepotrzebne wizyty w szpitalu. Proponowane inicjatywy przyniosą 
następujące efekty:    

• Zapewnienie świadczeniodawcom transportu ratunkowego odpowiedniego 
zwrotu kosztów za przejazdy, zwiększenie płatności za bardziej wymagających 
pacjentów.    

• Powołanie grupy roboczej, której zadaniem będzie rekomendowanie sposobów 
poszerzenia dostępu do nieuciążliwego transportu medycznego.    

• Ustanowienie dziewięciu regionalnych organizacji EMS, które mogą lepiej 
koordynować wszystkie agencje EMS i świadczeniodawców działających w ich 
regionie, a także ogólnopaństwowego systemu reagowania na katastrofy EMS, 
który może sprawnie rozmieścić potrzebny personel i sprzęt podczas sytuacji 
kryzysowej.    

• Umożliwienie świadczeniodawcom usług EMS realizowania rozszerzonej opieki 
klinicznej w społeczności.    

• Pozwolenie EMT na leczenie pacjentów na miejscu lub zabranie pacjentów do 
klinik pilnej opieki bez ponoszenia kosztów transportu, co zmniejszy liczbę 
niepotrzebnych wizyt w izbie przyjęć.    

Pełniący obowiązki Komisarza Departamentu Zdrowia Stanu Nowy Jork dr James 
McDonald powiedział: „Pod przywództwem Pani Gubernator Hochul i jako pierwszy w 
kraju stan przyjazny osobom starszym Nowy Jork podejmuje kolejne kroki, aby nasz 
system opieki zdrowotnej reagował na potrzeby starzejącego się społeczeństwa 



naszego stanu. Te propozycje dadzą nam dodatkowe środki, których potrzebujemy, aby 
oprzeć się na opracowaniu naszego Planu Generalnego na rzecz Osób Starszych i 
zapewnić starzejącym się mieszkańcom Nowego Jorku dostęp do wysokiej jakości 
opieki długoterminowej oraz umożliwić im pozostanie aktywnymi członkami 
społeczności”.   
   
Zastępca Komisarza ds. Osób Starszych i Opieki Długoterminowej w 
Departamencie Zdrowia stanu Nowy Jork, Adam Herbst, powiedział: „Gubernator 
Hochul nieustannie wykazuje swoje zaangażowanie we wdrażanie polityki opartej na 
dowodach w celu sprostania niektórym z największych wyzwań dla starzejących się 
mieszkańców Nowego Jorku. Jesteśmy wdzięczni za jej ciągłą współpracę w 
utrzymywaniu Nowego Jorku na czele w kwestii najlepszych działań mających na celu 
pomóc ludziom żyć dłużej, szczęśliwiej i zdrowiej”.    
   
Pełniący obowiązki Dyrektora Biura Stanu Nowy Jork ds. Osób Starszych Greg 
Olsen powiedział: „Plan Pani Gubernator wpisuje się w podstawowe potrzeby osób w 
podeszłym wieku, aby starzeć się z godnością i zachowaniem możliwości wyboru, 
podczas gdy władze Stanu pracują nad opracowaniem Planu Generalnego na rzecz 
Osób Starszych, aby zapewnić możliwości i wsparcie dla wszystkich mieszkańców 
Nowego Jorku w miarę ich starzenia się. Pochwalam Panią Gubernator za te 
propozycje w ramach przemówienia stanowego w zakresie rozszerzenia opcji opieki w 
społeczności, poprawy instytucjonalnej opieki długoterminowej dla tych, którzy 
potrzebują jej wyższego poziomu, oraz poprawy transportu medycznego w nagłych 
przypadkach. Równie ważne jest skupienie się Pani Gubernator na pomocy bezpłatnym 
opiekunom rodzinnym, z których 70 procent zgłosiło co najmniej jeden niekorzystny 
objaw zdrowia psychicznego podczas pandemii z powodu stresu związanego z ich 
rolą”.   
   
Nowy Jork ma czwartą co do wielkości populację osób starszych w Stanach 
Zjednoczonych: 3,2 mln osób – około 16 procent populacji – powyżej 65. roku życia. 
Przewiduje się, że do 2030 roku populacja osób powyżej 60. roku życia w stanie 
wzrośnie do 5,3 mln, a liczba osób powyżej 80. roku życia przekroczy 1,2 mln.    
    
Jesienią ubiegłego roku gubernator Hochul podpisała Rozporządzenie wykonawcze, 
tworząc pierwszy w historii stanowy Plan Generalny na rzecz Osób Starszych – 
pierwszy krok w kierunku budowania kompleksowego planu działania w celu 
zaspokojenia społeczno-ekonomicznych potrzeb wszystkich pokoleń nowojorczyków w 
miarę ich starzenia się. Po ukończeniu Plan Generalny na rzecz Osób Starszych 
pomoże koordynować dotychczasową i nową politykę oraz programy stanowe na rzecz 
osób starszych i ich rodzin przy jednoczesnym podejmowaniu wyzwań związanych z 
komunikacją, koordynacją, opieką, finansowaniem opieki długoterminowej i 
innowacyjnymi modelami opieki z nadrzędnym celem, jakim jest zwiększenie 
możliwości starzenia się z godnością i niezależnością.   
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