
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 5/ 6 للنشر فوًرا: 

 
 

   األوائل للمستجيبين العقلية الصحة وخدمات اإلدمان على التدريب لتوفير  تشريعًا توقع هوكول الحاكمة
  

  التدخل فريق  تدريب  ذلك في بما العقلية، والصحة اإلدمان خدمات  على التدريب (S.07144/A.07686)   التشريع يوفر
  نالوكسون دواء على والتدريب الضمني، االنحياز على والتدريب العقلية، للصحة األولية واإلسعافات األزمات، في

  
   

الذي يوفر التدريب على خدمات اإلدمان والصحة  S.07144/A.07686وقعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم التشريع 
العقلية، بما في ذلك تدريب فريق التدخل في األزمات، واإلسعافات األولية للصحة العقلية، واالنحياز الضمني، والتدريب على  

   الطبية الطارئة في المناطق التي يتواجد فيها مراكز استقرار األزمات. دواء نالوكسون، لرجال اإلطفاء وموظفي الخدمات 
   

"أنا فخور بتوقيع هذا التشريع الذي سيوفر للمستجيبين األوائل الشجعان لدينا األدوات الالزمة لمساعدة سكان نيويورك الذين  
"لقد جعل الوباء األمور أكثر صعوبة بالنسبة لسكان نيويورك،   قالت الحاكمة هوكول.يعانون من الصحة العقلية واإلدمان،" 

ى المستجيبين األوائل وموظفي خدمات الطوارئ التدريب المناسب واألدوات والموارد ومن األهمية بمكان أن يكون لد 
    للمساعدة في الحفاظ على سالمة الشوارع ومترو األنفاق."

  وقضايا باإلدمان المتعلقة القضايا في  تدريب أحدث المؤهلون الطوارئ خدمات  موظفو يكمل أن هذا القانون مشروع سيضمن
  مناطق في خاص  بشكل ضروريًا وسيكون المتزايدة، العقلية الصحة أزمة  لمعالجة ضروري التدريب هذا العقلية. الصحة

   األزمات. استقرار مراكز في  التجمعات
   

 باعتبارهما  المرور حوادث االنتحار وحاالت المخدرات من الزائدة الجرعات تجاوزت  السلوكية، للصحة الوطني للمجلس وفقًا
  االنتحار  لمنع األمريكية  المؤسسة تقول عاًما. 44و 25 بين  أعمارهم تتراوح الذين األمريكيين بين للوفاة ينالرئيسي السببين
  نيويورك سكان  من 100,000 كل بين من ،2020 عام في   نيويورك. في للوفاة عشر الثاني السبب هو االنتحار إن أيًضا
 10 بين أعمارهم تتراوح الذين لألشخاص  للوفاة  الثاني الرئيسي سبب ال إنه باالنتحار؛ حتفهم  أشخاص ثمانية  من يقرب ما  لقي
   للوفاة. رئيسي سبب  رابع هو االنتحار فإن  عاًما، 54و 35 بين أعمارهم تتراوح الذين لألفراد  وبالنسبة عاًما؛ 34و
   

على مدى السنوات العديدة الماضية، طورت والية نيويورك نظاًما شامالً لالستجابة ألزمة الصحة العقلية، والذي يتضمن 
(، وفرق األزمات  CPEPsمساكن األزمات قصيرة األجل، وخدمات الراحة لألزمات، وبرامج الطوارئ النفسية الشاملة ) 

حت ميزانية الوالية للعام الماضي بإنشاء مراكز لتحقيق االستقرار في  المتنقلة، والتدريب على التدخل في األزمات. سم
األزمات لتحويل األفراد بعيًدا عن العالج في المستشفيات إذا كانوا يعانون أو معرضين لخطر أزمة الصحة العقلية، بما في  

طارئة. التدريب المطلوب بموجب هذا  ذلك من خالل النقل الطوعي لألفراد من قبل سلطات إنفاذ القانون والخدمات الطبية ال
   القانون هو أداة حاسمة في ضمان االستفادة الكاملة من مراكز استقرار األزمات.

  
كرمز   9-8- 8أيًضا، أقر الكونغرس قانون تحسين الخط الساخن الوطني لمنع االنتحار، والذي حدد الرقم  2020وفي عام 

اتصال عالمي للخط الساخن الوطني لمنع االنتحار. من المتوقع أن يتم تنفيذ هذا الخط الساخن الجديد في نيويورك بحلول 
نظام االستجابة الشاملة لألزمات في قضايا االنتحار والصحة العقلية، بما يعادل  وسيكون مكونًا حاسًما في  2022يوليو/تموز 

  23-2022مليون دوالر للسنة المالية  35" للطوارئ الطبية والحرائق والسالمة العامة. خصصت الحاكمة هوكول 1-1-9"
مليون دوالر على أساس سنوي   60 لتوسيع قدرة مركز االتصال بشكل كبير في جميع أنحاء والية نيويورك، مع زيادة إلى



مليون دوالر من إدارة خدمات إساءة استخدام المواد المخدرة والصحة العقلية   7.2كامل. باإلضافة إلى ذلك، تلقت نيويورك 
  بوزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية لدعم هذا التحول.

   
مستجيبون األوائل ضروريون لتقديم المساعدة الطارئة لسكان  : "القالت عضو مجلس شيوخ الوالية جيمس ساندرز االبن

نيويورك خالل أوقات األزمات، لذلك من المناسب تماًما أن يتم تدريبهم لمساعدة األشخاص الذين يعانون من اإلدمان ومشاكل 
وقت حيث يلزم اتخاذ  الصحة العقلية. المستجيبون األوائل، كما يشير اسمهم، هم أول من يواجهون سيناريوهات حساسة لل

إجراء سريع إلنقاذ األرواح. بناء على الطلب المتزايد على خدمات أزمات الصحة النفسية، من الضروري التأكد من حصول 
موظفي الطوارئ على التدريب المناسب حتى يتمكنوا من االستجابة بفعالية ألزمة الصحة العقلية. أثني على الحاكمة لتزويد  

   جعان بالمزيد من األدوات التي يحتاجونها إلنقاذ األرواح."هؤالء األبطال الش
   

: "منذ بداية الوباء، واجه المستجيبون لحاالت الطوارئ زيادة هائلة وساحقة في  قالت عضو الجمعية ماتيلدي فرونتوس
المكالمات المتعلقة بقضايا الصحة العقلية. من األهمية بمكان أكثر من أي وقت مضى أن يتلقى موظفو خدمات الطوارئ  

سيساعد هذا التشريع على ضمان   الطبية التدريب المناسب على التدخل في األزمات قبل االستجابة ألزمة صحية عقلية.
حصول المستجيبين األوائل لدينا على التدريب والمهارات الالزمة لمساعدة سكان نيويورك خالل وقت الحاجة بشكل أفضل.  

ر إدراك الحاكمة هوكول للحاجة إلى هذا التشريع وتوقيعه ليصبح قانونًا."     أقد ِّ
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