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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZEZNACZENIE 658 MLN USD NA 
WZMOCNIENIE DOSTĘPU DO WYSOKIEJ JAKOŚCI OPIEKI ZDROWOTNEJ  

  
Ogólnokrajowy Program Transformacji Placówek Opieki Zdrowotnej 

zapewniający finansowanie 127 projektów i inicjatyw  
  

Dotacje będą wspierać podstawowe usługi opieki zdrowotnej w całym stanie 
Nowy Jork  

  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że ponad 658 mln USD środków stanowych 
zostanie przeznaczonych na wsparcie 127 projektów mających na celu ochronę i 
przekształcenie systemu opieki zdrowotnej w stanie Nowy Jork. Zarządzany przez 
stanowy Departament Zdrowia oraz Urząd ds. akademików stanu Nowy Jork, Stanowy 
Program Przekształcania Placówek Opieki Zdrowotnej (Statewide Health Care Facility 
Transformation Program) przyczyni się do poprawy opieki nad pacjentami poprzez 
wspieranie wysokiej jakości placówek oferujących usługi w zakresie opieki 
stacjonarnej, podstawowej opieki zdrowotnej, zdrowia psychicznego, zaburzeń 
używania substancji oraz opieki długoterminowej w społecznościach całego stanu.  
  
„Mieszkańcy stanu Nowy Jork zasługują na dostęp do wysokiej jakości oraz silnego, 
stabilnego i sprawiedliwego systemu opieki zdrowotnej”, powiedziała gubernator 
Hochul. „Te dotacje zapewnią krytyczne finansowanie ulepszeń w szpitalach i innych 
placówkach w naszym całym stanie, aby zapewnić, że najwyższej klasy opiekę, na 
którą mieszkańcy stanu Nowy Jork zasługują”.  
  
Dotacje pomogą sfinansować 127 projektów w całym stanie. Tutaj można przejrzeć 
listę i opis projektów według regionów.  
  
Komisarz ds. zdrowia, James McDonald, powiedział: „Te fundusze pozwolą 
naszym świadczeniodawcom i placówkom na dalszą modernizację i integrację usług 
zdrowotnych, aby zapewnić mieszkańcom stanu Nowy Jork dostęp do opieki 
medycznej, której potrzebują teraz i dla przyszłych pokoleń. Stan Nowy Jork jest 
krajowym liderem w zapewnianiu najwyższej jakości opieki zdrowotnej dzięki 
zaangażowaniu gubernator Hochul w zapewnienie naszym placówkom opieki 
zdrowotnej środków niezbędnych do zapewnienia najlepszej możliwej opieki wszystkim 
mieszkańcom stanu Nowy Jork”.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhealth.ny.gov%2Fpress%2Freleases%2F2023%2Fdocs%2Fhealth_care_facility_transformation_program_III_awards.pdf&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C84090ba717424df8013e08db0f574f00%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638120639893069544%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uFKvR%2FszHqohQ1uanhWM4bCqi0VMgbuWfZGP%2F77FCTk%3D&reserved=0


  
Stanowy Program Przekształcania Placówek Opieki Zdrowotnej ma na celu wspieranie 
działań zmierzających do obniżenia kosztów opieki zdrowotnej i poprawy wyników 
zdrowotnych mieszkańców stanu Nowy Jork poprzez rozszerzenie dostępu do opieki 
stacjonarnej, podstawowej, profilaktycznej i innych usług ambulatoryjnych w ramach 
regionalnie zintegrowanych systemów opieki zdrowotnej. Dotacje te są również 
przeznaczone na projekty, które pomogą zapewnić stabilność finansową 
świadczeniodawców sieci bezpieczeństwa zdrowotnego oraz utrzymanie lub 
rozszerzenie podstawowych usług opieki zdrowotnej.  
  
Ogłoszone dzisiaj dofinansowanie zostało przyznane w ramach drugiego etapu 
Stanowego Programu Transformacji Placówek Opieki Zdrowotnej III (Statewide Health 
Care Facility Transformation Program III) oraz pierwszego etapu Stanowego Programu 
Transformacji Placówek Opieki Zdrowotnej IV (Statewide Health Care Facility 
Transformation Program IV). W sumie stan Nowy Jork przyznał w ramach tego 
programu dotacje w wysokości blisko 1,68 mld USD.  
  
Stan przyzna dodatkowe 1,15 mld USD w ramach kolejnych etapów programu 
Statewide IV. Ponadto w budżecie wykonawczym gubernator Hochul na rok finansowy 
2024 przewidziano 1 mld USD dodatkowych środków na realizację programu 
Statewide V.  
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