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   الحاكمة هوكول تعلن عن استثمارات رئيسية لتحسين الدعم النفسي لمن يواجهون أزمات
  

ة مستشفيات األمراض النفسية للمرضى الداخليين 27.5يشمل    مليون دوالر لزيادة التمويل ألِسرَّ
  

  ماليين دوالر لتوظيف أطباء نفسيين وممرضين ممارسين نفسيين 9
  

    التشرد من يعانون الذين األشخاص  إليواء الداعم لإلسكان إضافي سرير 500 مقابل سنويًا دوالر مليون 12.5
  

مليارات دوالر لتحسين نظام الرعاية الصحية، بما في ذلك زيادة   10ترتكز االستثمارات على خطة الحاكمة هوكول البالغة 
  مليون دوالر لبرامج وخدمات الصحة النفسية المجتمعية 577بقيمة 

   
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم على في حدث مع عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز عن استثمارات كبيرة للمساعدة في  

ة الطب النفسي في جميع أنحاء والية نيويورك. المبادرات هي جزء   تحسين الوصول إلى رعاية الصحة العقلية الحادة وأِسرَّ
شخاص الذين يعانون من مرض عقلي خطير ويعانون من التشرد، واآلخرين من خطة لتقديم الدعم والخدمات الالزمة لأل
ة الطب النفسي للمرضى الداخليين، و  27.5الذين يمرون في أزمة. تشمل االستثمارات  مليون دوالر سنويًا لزيادة تمويل أِسرَّ

سرير   500ن دوالر سنويًا مقابل  مليو 12.5ماليين دوالر سنويًا لتوظيف أطباء نفسيين وممرضين ممارسين نفسيين؛ و  9
   إضافي لإلسكان الداعم إليواء األشخاص الذين يعانون من التشرد في مجتمعاتهم.

  

"لفترة طويلة جًدا، عانى نظام الرعاية الصحية العقلية لدينا من انعدام االستثمار، وقد جعل الوباء األمور أكثر صعوبة بالنسبة  
"أنا فخور   .قالت الحاكمة هوكول خطيرة والذين يعانون من التشرد،" عقلية ن أمراض لسكان نيويورك الذين يعانون م

بالوقوف مع العمدة آدمز ومشاركة جهودنا لتعزيز خدمات عالج الصحة العقلية ألولئك الذين يفتقرون إلى سكن مستقر،  
ة الطب النفسي عبر اإلنترنت.  وجلب المزيد من شريان   - يجب أن نعمل معًا للحفاظ على سالمة الركاب في مترو األنفاق  أِسرَّ

  ."حصول على المساعدة والخدمات للمحتاجينالحياة لمدينة نيويورك، وال

   
"إن الميزانية المقترحة من الحاكمة هوكول والمبادرات التي  قالت الدكتورة آن سوليفان، مفوضة مكتب الصحة العقلية:

تنفذها هي حقًا تاريخية وستعزز بشكل كبير شبكة أمان الرعاية الصحية العقلية في نيويورك. ستساعد اإلجراءات التي تعلن  
ألشخاص الذين يعانون من أزمة  عنها اليوم، والنهج التعاوني الذي تتبعه مع العمدة آدمز، في تقديم الخدمات بسرعة وفعالية ل

   في الصحة العقلية."
  

ة الطب النفسي في مدينة نيويورك وعبر الوالية هو انخفاض سداد  للرعاية النفسية   Medicaidأحد أسباب النقص في أِسرَّ
ة الطبية/الجراحية. سيؤدي االستثمار البالغ    مليون 27.5للمرضى الداخليين مقارنة باألِسرَّ

ة النفسية بنسبة  Medicaid دوالر إلى زيادة برنامج  ة عبر اإلنترنت  20الحالي لألِسرَّ % وسيساعد في إعادة األِسرَّ
   دينة نيويورك.في م 600لالستخدام النفسي، بما في ذلك أكثر من 

  
ة الطب النفسي هو نقص األطباء النفسيين والممرضين النفسيين الممارسين على مستوى  التحدي الثاني إلعادة إنشاء أِسرَّ

ماليين دوالر سنويًا إلنشاء برنامج إعفاء من القروض لتوظيف هؤالء الممارسين   9الوالية. تلتزم الحاكمة هوكول بتخصيص 
   عقلية في القوى العاملة في مجال الصحة العقلية المجتمعية.في مجال الصحة ال



  
سرير إضافي لإلسكان الداعم على نقل أولئك الذين يعانون من   500مليون دوالر سنويًا لـ  12.5سيساعد االستثمار البالغ 

األزمات بسرعة أكبر من الشوارع ومترو األنفاق والمالجئ إلى مساكن مستقرة. ستمنح هذه الوحدات الوالية الموارد 
لخيارات اآلمنة للحاكمة عبر اإلنترنت في الربيع. وستكمل هذه الوحدات اإلضافية التي ستحتاجها مع ظهور فرق دعم ا

مليار   25وحدة تم اإلعالن عنها في خطة الحاكمة لإلسكان البالغة  10,000اإلضافية وحدات اإلسكان الداعمة البالغ عددها 
  دوالر.

  
حسين نظام الرعاية الصحية والميزانية المقترحة،  مليارات دوالر لت 10سترتكز هذه االستثمارات على خطة الحاكمة البالغة 

%( لبرامج وخدمات الصحة النفسية المجتمعية ذات األهمية 17.2مليون دوالر ) 577والتي تتضمن زيادة تاريخية قدرها 
  الُملّحة. تشمل مبادرات الميزانية هذه:

  

تضم متخصصين في الصحة العقلية  SOSفريقًا جديًدا في طوارئ  20مليون دوالر لتطوير  21استثمار بقيمة  •
  إلجراء تواصل فردي مباشر مع سكان نيويورك الذين يعانون من التشرد 

 واتالسن مدى على داعمة سكنية وحدة 10,000 على والحفاظ بإنشاء التزام  مع دوالر مليار 25 بقيمة إسكان خطة •
  التشرد  لمنع المقبلة الخمس

 الصحة خدمات  لمقدمي التاريخية (COLA) المعيشة تكاليف  تسوية من  %5.4 خالل من العاملة القوى استثمارات •
  دوالر 3,000 حتى  االستبقاء  ومكافآت  المجتمعية العقلية

 إلعداد  2024 المالية السنة في دوالر مليون 60 إلى ينمو 2023  المالية السنة في دوالر مليون 35 بقيمة استثمار •
  دعم خالل من البالد، مستوى على 8-8-9 السلوكية الصحة وأزمة االنتحار  لمنع الساخن الخط نظام  رقم إطالق
   االتصال. لمراكز االستيعابية القدرات توسيع

  
"عندما يتعلق األمر بالصحة العقلية، تواجه والية نيويورك أزمة، حيث   قالت عضو مجلس الشيوخ عن الوالية سمرة بروك:

فقد العديد من األرواح والعديد من األشخاص اآلخرين في حالة حرجة. لم يعد بإمكاننا تجاهل أو وقف خروجنا من هذه األزمة  
اإلسكان الداعم، والذي يضمن تلبية   وهذا هو السبب في أنني دافعت عن حلول مثبتة قائمة على العالج في مجلس الشيوخ مثل

ة المرضى الداخليين حتى مع   االحتياجات العالجية ألسرنا المحرومة وسهولة الوصول إلى العالج. بعد عقود من إغالق أِسرَّ
يوم تزايد الحاجة إليها، تأتي قيادة الحاكمة هوكول كانعكاس مرحب به، وأنا أشعر بالحماس من خالل االستثمارات الكبيرة ال

لتحسين الدعم النفسي لمن هم في أزمة. بينما نواصل العمل على ميزانية الوالية التي تلبي احتياجات عائالتنا بشكل شامل،  
   آمل أن نستمر في البناء على هذه االستثمارات معًا لتلبية احتياجات رعاية الصحة العقلية التي لم تتم تلبيتها لسكان نيويورك."

  
"أود أن أشكر الحاكمة هوكول على االستثمارات الهائلة التي تقوم بها في مجال الصحة  قالت عضو الجمعية أيلين غونثر:

العقلية. نحن بحاجة إلى هذا الدعم اآلن أكثر من أي وقت مضى. أدى عدم وجود دعم للرعاية الصحية العقلية في هذه الحالة 
  ني أن ترقى الوالية إلى مستوى المسؤولية أخيًرا لضمان توفر أوجه الدعم والخدمات."إلى أزمة. لقد قلنا ذلك لسنوات ويسعد 

  

ال  "ال يمكننا أن نغض الطرف عندما يكون زمالؤنا من سكان نيويورك في أزمة.  قال عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز:
يمكننا االستمرار في قبول نظام يجبر سكاننا على البحث عن مأوى في مترو األنفاق وتركهم دون أي مكان آخر يلجؤون إليه. 

لن يستمر هذا في مدينة نيويورك. أتقدم بالشكر إلى الحاكمة هوكول على شراكتنا ونحن نسير معًا بمودة وتعاطف وإسناد. 
لصحة العقلية إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها وستساعد في إعادة سكان ستوجه هذه االستثمارات في مجال ا

  نيويورك المشردين إلى منازلهم."
  

"يجب أن يبدأ تحسين نظام الرعاية الصحية العقلية في مدينة نيويورك بمساعدة الفئات األكثر  قالت عضو المجلس ليندا لي:  
بادرات التي أعلنت عنها الحاكمة هوكول والعمدة آدامز لزيادة التمويل لإلسكان الداعم ضعفًا بيننا في تلقي العالج. أحيي الم

والمستقر باإلضافة إلى العالجات لسكان نيويورك الذين هم في أمس الحاجة إلى مساعدة في مجال الصحة العقلية. ستساعد 
، كما ستساعد في تحسين مسار تدفق الممارسين هذه االستثمارات في إخراج سكان نيويورك من الشوارع، وإسكانهم وعالجهم

  الذين تشتد الحاجة إليهم في شوارع مدينتنا." 
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