וואס איז 'ערנסטע

מעטערנעל
מארבידיטי'?

י

עדעס יאר טוען בערך  3,000פרויען אין ניו
יארק סיטי ( )NYCשטארבן אדער כמעט
שטארבן פון ערנסטע קאמפליקאציעס ביים
געבוירן א קינד .די קאמפליקאציעס זענען באקאנט
אלץ 'ערנסטע מעטערנעל מארבידיטי' ( )SMMאון
רעכנט אריין שווערע בלוטן ,בלוט קלאטס ,ערנסטע
אינפעקציעס און נירן פעיליור .שווארצע פרויען זענען
דריי מאל מער אויסגעשטעלט צו  SMMווי
וויייסע פרויען .די סיטי איז פארפליכטעט
צו עלימינירן די ראסישע לאך אין SMM
און פארמינערן די אלגעמיינע צאל
פון קאמפליקאציעס און טויט ביים
געבוירן א קינד.

"	די געבורט פון א קינד דארף זיין א
פרייליכע צייט פאר אלע פאמיליעס ,און
עס קען נישט אנגענומען ווערן אז [מיר]
האבן אזויפיל שווארצע מאמעס וואס
שטארבן וועגן קאמפליקאציעס ביים
געבוירן א קינד".
	דר .הערמיניע פאלאסיא
דעפיוטי מעיער פאר געזונטהייט און יומען סערוויסעס

Yiddish

וואס די ניו יארק סיטי העלט דעפארטמענט טוט כדי צו פארמינערן 'ערנסטע
מעטערנעל מארבידיטי'
מעטערניטי שפיטאל קוואליטעט פארבעסערונג נעטווארק
די העלט דעפארטמענט ארבעט מיט שפיטעלער דורכאויס די סיטי צאמצונעמען אינפארמאציע וועגן פרויען'ס ערפארונגען
מיט  SMMכדי צו פארבעסערן דאקטער טרענירונג און קוואליטעט פון קעיר .די איניציאטיוו ,אנגערופן די מעטערניטי שפיטאל
קוואליטעט פארבעסערונג נעטווארק ,טרענירט אויך פראוויידערס צו געבן רעספעקטפולע קעיר צו אלע  NYCפרויען,
ספעציעל פרויען מיט קאליר .רעספעקטפולע קעיר מיינט אז פראוויידערס געבן פאר זייערע פאציענטן אינפארמאציע וועגן
פאציענטן'ס רעכטן און בעסטע פירונגען ,סיי דורכאויס און נאכן געבורט .צו לערנען מער וועגן רעספעקטפולע קעיר ,באזוכט
 nyc.gov/healthאון זוכט פאר.sexual and reproductive justice (SRJ)

מעטערנעל קעיר פארבינדונג
די העלט דעפארטמענט האט אנגעהויבן די 'מעטערנעל קעיר פארבינדונג' פראגראם צו פארבעסערן קעיר פאר קינדער
געבורט און פריימערי קעיר אין צענטראל ברוקלין .די פראגראם צילט אויך צו עדיוקעיטען די קאמיוניטי וועגן רעספעקטפולע
קעיר.

וואס איר קענט טון צו העלפן רעדוצירן SMM
	מוטיגט אייער לאקאלע שפיטאל אנטיילצונעמען אין די ‘מעטערניטי שפיטאל קוואליטעט פארבעסערונג נעטווארק’.
	לערנט וועגן די ‘געבורט גערעכטיגקייט פארטיידיגערס’ ( -)Birth Justice Defendersלאקאלע רעזידענטן וועלכע
פארשפרייטן רעספעקטפולע קעיר ביי געבורט .פאר מער אינפארמאציע ,אי-מעיל .BirthJustice@health.nyc.gov
	מוטיגט אייערע לאקאלע געזעץ מאכערס צו שטיצן מעטערנעל און פאמיליע געזונט.
	אויב איר זענט טראגעדיג ,פרעגט אייער געזונטהייט קעיר פראוויידער וועגן באוואוסטע פראבלעמען וואס קענען זיך מאכן
דורכאויס שוואנגערשאפט און געבורט .באזוכט  ,nyc.gov/healthזוכט  SRJאון דאונלאוד די "NYC Standards for
 Respectful Care at Birth" ( NYCסטאנדארטן פאר רעספעקטפולע קעיר ביי געבורט) .די בראשור קען אייך העלפן
רעדן צו אייער געזונטהייט קעיר פראוויידער וועגן די קעיר וואס איר דארפט באקומען איידער ,דורכאויס און נאכן געבורט.
	שרייבט אייך איין אין אומזיסטע אדער נידריג-קאסטן געזונטהייט אינשורענס דורכאויס שוואנגערשאפט :רופט  ,311אדער
באזוכט  nyc.gov/healthאון זוכט ( health insuranceגעזונטהייט אינשורענס).

סערוויסעס און קוועלער (ריסאורסעס) צו שטיצן געזונטע שוואנגערשאפט
	די סערוויסעס און קוועלער (ריסאורסעס) זענען אומזיסט פאר די וואס זענען קוואליפיצירט ,אפגעזען פון אימיגראציע
סטאטוס:
נורס-פאמיליע פארטנערשיפ
ניי-געבוירן היים באזוכן פראגראם
געזונטע אנהויב ברוקלין
	פאמיליע וואוילזיין קלאסן ביי די העלט דעפארטמענט’ס ‘שכינות געזונטהייט עקשען צענטערן’
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פאר מער אינפארמאציע ,רופט  311אדער באזוכט  nyc.gov/healthאון זוכט
פאר שוואנגערשאפט קוועלער (.)pregnancy resources
Yiddish

