
 
 الحاكمة كاثي هوكول   10/6/2021 للنشر فوًرا:

 

 
مليون دوالر في مبنى للمرضى الداخليين على   250أعلنت الحاكمة هوكول عن افتتاح مكتب الصحة العقلية الجديد بقيمة 

  جزيرة ستاتن
  

بعد األضرار الناجمة عن إعصار ساندي المدمر، تمت إعادة بناء مركز ساوث بيتش للطب النفسي لمقاومة العواصف  
  والفيضانات المستقبلية

  
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم االفتتاح الرسمي لمبنى المرضى الداخليين الجديد التابع لمكتب الصحة العقلية في مركز 

مليون دوالر، إلى جانب التعديالت التي  250فسي في جزيرة ستاتين. تم تصميم الهيكل الجديد بقيمة ساوث بيتش للطب الن
تم إجراؤها على حرم ساوث بيتش، لمقاومة الفيضانات التي ألحقت أضراًرا جسيمة بمركز ساوث بيتش للطب النفسي 

(SBPC.أثناء إعصار ساندي المدمر )  
  

"لن يساعد هذا المبنى الجديد نيويورك في توفير أفضل رعاية ممكنة لمرضانا فحسب، بل سيكون  قالت الحاكمة هوكول:
سيوفر المبنى الجديد والتحسينات األخرى التي أجريناها حماية   أيًضا بمثابة رمز دائم لمرونة واليتنا في مواجهة الشدائد. 

  ة في وقت أصبحت فيه أحداث الطقس المتطرفة طبيعية".أفضل للمرضى والموظفين والبنية التحتي
  

كان المبنى الجديد أحد األصول التي ال تقدر بثمن في العام الماضي عندما تم استخدامه للمساعدة في مكافحة انتشار 
COVID-19 تم تعديل المنشأة واستخدامها لتقديم الرعاية الطبية لمرضى .COVID  2020اعتباًرا من أبريل من عام  .

  في المبنى الجديد. COVID-19مريًضا من  1,022بعد أكثر من عام بقليل، تم عالج ما مجموعه 
  

"سيوفر المبنى الجديد للمرضى والموظفين مرفقًا ترحيبيًا على أحدث   قالت د. آن سوليفان، مفوضة مكتب الصحة العقلية:
طراز بميزات ثبت أنها تدعم تعافي المرضى ورضا الموظفين. سيعمل المبنى الجديد أيًضا على تحسين بيئة العالج من 

الل تركيز المواقع على البرامج العالجية والتفاعل االجتماعي والترفيه واللياقة والتعليم. إنه استثمار رائع في صحة سكان  خ
  نيويورك".

  
 DASNY"تفخر (:  DASNYقال ريوبن ر. ماكدانيال، الرئيس والمدير التنفيذي إلدارة السكن بوالية نيويورك )

( إلنشاء منشأة تقدم أفضل الخدمات الممكنة لهذا الغرض السكان المعرضين  OMHبشراكتها مع مكتب الصحة النفسية )
إلدارة تصميم وبناء ساوث   OMHمن خالل العمل مع  يئيًا.للخطر، والقيام بذلك في هيكل مصمم ليكون مرنًا ومستداًما ب 

  بيتش، نفتتح منشأة تخدم والية نيويورك ومجتمع جزيرة ستاتن لعقود قادمة".
  

"تؤكد هذه المنشأة الجديدة على أحدث طراز على التزام  قالت ديان سافينو، عضوة مجلس الشيوخ عن والية نيويورك: 
والية نيويورك بتوفير أفضل رعاية صحية نفسية ممكنة للمقيمين لدينا وتوضح تصميمنا على معالجة تأثير تغير المناخ 

األهم من  وتعزيز مرونة الدولة وقدرتها على تقديم الخدمات األساسية، حتى في ظل أصعب الظروف. باإلضافة إلى ذلك، و
  ذلك، سيوفر المبنى الجديد للمرضى مكانًا آمنًا وآمنًا لتلقي العالج الذي يحتاجون إليه".

  
"ستوفر هذه المنشأة الحديثة الجميلة رعاية وخدمات عالية الجودة   قال مايكل كوزيك، عضو مجلس والية نيويورك:

لمبنى الجديد من السالمة والعافية لكل من المرضى  للمرضى من جميع أنحاء المدينة. يزيد التصميم المدروس لهذا ا
  والموظفين ويستفيد استفادة كاملة من الموقع الجميل".

  



  .هنايمكن مشاهدة مقطع فيديو لتصميم المبنى الجديد والميزات المعمارية 
  

قدًما فوق مستوى   20ألف قدم مربع على أكوام  230حته تم بناء المبنى الجديد المكون من خمسة طوابق والذي تبلغ مسا
قدًما تقريبًا فوق مستوى سطح البحر كإجراء   30سطح البحر لمنع الفيضانات، مع تثبيت جميع المرافق على ارتفاع 

ف  احترازي إضافي. يتضمن التصميم الجديد لوقوف السيارات إجراءات التخفيف من آثار الفيضانات وتم تركيب أنظمة صر
جديدة في جميع أنحاء الحرم السكني. المبنى صديق للبيئة وموفر للطاقة ؛ شيدت مع أسقف خضراء للتبريد الطبيعي وتخفيف 

  (.LEEDمياه األمطار واالمتثال المستدام للريادة في الطاقة والتصميم البيئي )
  

يؤدي إنشاء ممر خدمة وصيدلية   وأنشطة المنشأة. يعزز المبنى الجديد الكفاءة التشغيلية من خالل مركزية العديد من برامج
  جديدان متصل بمبنى الخدمات المركزية إلى زيادة الكفاءة في توزيع خدمات الدعم. 

  
مناطق مكتب الوحدة مفتوحة، وموقعها مركزي، ولها خطوط رؤية واضحة في جميع األنحاء. يوفر هذا التصميم اإلشراف  

المباشر ويسمح للموظفين والمرضى بالتفاعل بسهولة. توجد أيًضا غرف استشارات ومقابالت خاصة تقع في الوحدة من  
  أجل مشاركة الموظفين/المستهلكين العالجية.

  
وقت نفسه، تم تصميم المبنى لتحقيق أقصى قدر من رضا المرضى والموظفين. تشير الدراسات إلى أن البيئة المادية  في ال

التي يتلقى فيها الشخص العالج تلعب دوًرا مهًما في النتائج الصحية. توفر النوافذ الكبيرة الضوء الطبيعي والمناظر الممتازة.  
  شجار وشجيرات أصلية لتوفير سهولة الصيانة واختالفات األلوان الموسمية.تتكون المناظر الطبيعية من أعشاب وأ

  
تشمل مناطق التحسين األخرى الردهة الرئيسية، والتي أصبحت أكثر ترحيباً مع استمرار توفير السالمة واألمن الكافيين.  

ى األبواب األمامية بحيث ال تكون األراضي مناسبة لذوي االحتياجات الخاصة، مع انحدار تدريجي من موقف السيارات إل
  المنحدرات والساللم ضرورية.

  
يتميز المبنى الجديد بـ "منتزه" به مساحة لصالون ومقهى ومناطق للتواصل االجتماعي ومتجر لبيع المالبس المستعملة، 

  باإلضافة إلى غرف ومساحة إضافية للبرمجة واألنشطة والزيارات من األصدقاء والعائلة. 
  

مليون دوالر   42ي المبنى الجديد للمرضى الداخليين في أعقاب افتتاح مبنى الخدمات المركزية الجديد الذي تبلغ تكلفته يأت
  ، والذي حل محل البنية التحتية الحيوية التي دمرتها العاصفة العاتية من إعصار ساندي المدمر.2014أمريكي في عام 
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