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  געזונטהייט גייסטישע און   עדיקשען צוצושטעלן לעגיסלאציע  אונטער שרייבט האוקול  גאווערנער
     רעספָאנדערס  ערשטע פאר טרענירונג  סערוויסעס

      
  סערוויסעס  געזונטהייט גייסטישע און  עדיקשען צו טעלטש (S.07144/A.07686)  לעגיסלאציע 
  געזונטהייט גייסטישע טרענירונג, מאנשאפט אינטערווענץ  קריזיס אריינגערעכנט  טרענירונג,

     טרענירונג נעלָאקסָאון  און טרענירונג נטיות בכיוון׳דיגע-נישט  הילף, ערשטע
      

       
צוצושטעלן   (S.07144/A.07686) אונטערגעשריבן לעגיסלאציעגאווערנער קעטי האוקול האט היינט 

עדיקשען און גייסטישע געזונטהייט סערוויסעס טרענירונג, אריינגערעכנט קריזיס אינטערווענץ מאנשאפט  
בכיוון׳דיגע נטיות טרענירונג, צו פייערלעשער און  -טרענירונג, גייסטישע געזונט ערשטע הילף, נישט

זיס סטאביליזאציע צענטערס  עמערדזשענסי מעדיצינישע סערוויסעס פערסאנאל אין ראיאנען וואו קרי
    געפונען זיך.

       
״איך בין שטאלץ אונטערצושרייבן די לעגיסלאציע וואס וועט צושטעלן פאר אונזערע העלדישע ערשטע  

רעספָאנדערס די מיטלען נויטיג אויף ארויסצוהעלפן ניו יארקער וועלכע ראנגלען זיך מיט גייסטישע  
״די פאנדעמיע האט נאר שווערער   ווערנער האוקול געזאגט.האט גאגעזונטהייט און עדיקשען,״ 

וויכטיג אז אונזערע ערשטע רעספָאנדערס און -געמאכט פאר ניו יארקער, און עס איז קריטיש
עמערדזשענסי סערוויסעס ארבעטער האבן די פאסיגע טרענירונג, געצייג און מיטלען צו העלפן האלטן  

       טן.״ אונזערע גאסן און סָאבוועיס אפגעהי
- טּו-ָאּפ מערסט די דורך גייען ארבעטער סערוויסעס עמערדזשענסי פאסיגע די אז  פארזיכערט ביל דער

  טרענירונג די  פראבלעמען. געזונטהייט גייסטישע און  עדיקשען מיט פארבינדן געביטן אין טרענירונג דעיט
  אין נייטיג איבערהויפט  זיין וועט און יס,קריז  געזונט גייסטישע שטייגנדע די אדרעסירן צו אויף נייטיג איז 
     צענטערס.  סטאביליזאציע קריזיס  די סערווירן עס  וועלכע ערטער  די

        
- זעלבסט און ָאווערדָאוסן  דרָאג האבן געזונטהייט,-אויפפירעכטס  פאר קאונסיל נאציאנאלן  דעם לויט

 צווישן גורמים טויטפאל  ירנדעפ צוויי די אלס צוזאמשטויסונגען טראפיק איבערגענומען מארדן
  אפהאלט מארד -זעלבסט פאר פאנדעישען אמעריקאנער דער  .44 ביז  25 יארן די אין אמעריקאנער 

 ,2020 אין  יארק.  ניו אין  טויטפעלער פאר  גורם  פירנדע ׳טער12  דער איז  מארד-זעלבסט אז  אויך זאגט
-זעלבסט צוליבן לעבן דאס פארלוירן  מענטשן אכט אומגעפער  יארקער, ניו 100,000 יעדע פאר זענען

 עלטער;  אין יאר 34 און 10 צווישן מענטשן פאר  טויטפעלער פון סיבה גרעסטע- צווייט דער איז   עס ארד; מ
  פאר סיבה פירנדער  פערטער דער מארד -זעלבסט איז  ,54  און 35 יארן די צווישן מענטשן פאר און

    טויטפעלער.
       

עטליכע יאר, האט ניו יארק סטעיט אויסגעארבעט א גרונטליכע גייסטישע געזונט אין די פארלאפענע 
טערמיניגע קריזיס וואוינונגען, קריזיס פארלייכטערונג  -קריזיס אפרוף סיסטעם, וואס רעכנט אריין קורץ

(, מאביל קריזיס מאנשאפטן  CPEPsסערוויסעס, גרונטליכע פסיכיאטאריש עמערדזשענסי פראגראמען )



ריזיס אינטערווענץ טרענירונג. פאראיאריגע סטעיט בודזשעט האט אויטאריזירט דאס אוועקשטעלן  און ק
קריזיס סטאביליזאציע צענטערס אויף אוועקצוקערן יחידים פון האספיטאליזאציע אויב זיי שפירן זיך 

טראנספארט פון  אדער זענען ריזיקירט אויף גייסטישע געזונט קריזיס, אריינגערעכנט דורך די פרייוויליגע
מענטשן דורך געזעץ אינפארסירונג און עמערדזשענסי מעדיצינישע סערוויסעס. די טרענירונג וואס ווערט  

וויכטיגער מיטל אין פארזיכערן אז קריזיס סטאביליזאציע  -געפאדערט דורך דעם ביל איז א קריטיש
     צענטערס ווערן פולקאם אויסגעניצט. 

      
מארד אפהאלט האטליין -קאנגרעס איינגעפירט דעם נאציאנאלן זעלבסט, האט 2020אויך, אין 

קאוד פאר׳ן נאציאנאלן  - אלס דער אוניווערסאלער רוף  9-8-8פארבעסערונג אקט, וועלכס שטעלט אוועק 
ליניע. דער נייער האטליין איז ערווארטעט צו ווערן איינגעפירט אין ניו  -מארד אפהאלט לעבנס-זעלבסט

וויכטיגער שטאנדטייל פון דער גרונטליכער קריזיס אפרוף  -, און וועט זיין א קריטיש2022יארק ביז יולי 
״ פאר  9-1-1מארד און גייסטישע געזונט פראבלעמען, דאס זעלבע ווי ״-סיסטעם פאר זעלבסט

  35מעדיצינישע, פייער און פובליק זיכערהייט עמערדזשענסיס. גאווערנער האוקול האט פארשאפט 
יאר אויף באדייטנד צו פארברייטערן קָאל צענטער קאפאציטעט  -פינאנץ  2022-23ר פאר׳ן מיליאן דאלע 

מיליאן דאלער אויף א יערליכע באזיס. אין צוגאב, איז ניו   60לענגאויס ניו יארק סטעיט, געהעכערט אויף 
שע געזונט  מיליאן דאלער דורך די סובסטאנץ באניץ און גייסטי 7.2יארק לעצטנס אויסגעטיילט געווארן 

סערוויסעס אדמיניסטראציע פון דעם דעפארטמענט פון געזונטהייט און מענטשן סערוויסעס פון די  
      פאראייניגטע שטאטן אויף צו שטיצן דער טראנזיציע.

       
״ערשטע רעספָאנדערס זענען  סטעיט סענאטאר דזשעימס סענדערס דזשּוניאר האט געזאגט, 

ן עמערדזשענסי הילף צו ניו יארקער אין צייטן פון קריזיס, און דערפאר איז נייטיג אויף צוצושטעל-העכסט
פשוט שכל׳דיג אז זיי ווערן געגעבן טרענירונג צו העלפן מענטשן מיט עדיקשען און גייסטישע געזונט  

אנגעלעגנהייטן. ווי זייער נאמען צייכנט אן, זענען ערשטע רעספָאנדערס די ערשטע זיך אנצוטרעפן מיט 
סענסיטיווע אומשטענדן וואו גיכע שריטן זענען נייטיג צו ראטעווען לעבנס. לויט די שטייגנדע  -יטליךצי

פארלאנג פאר גייסטישע געזונט קריזיס סערוויסעס, איז נייטיג צו פארזיכערן אז עמערדזשענסי  
ע געזונטהייט פערסאנאל האבן די פאסיגע טרענירונג כדי צו קענען זיך ווירקזאם אפרופן צו א גייסטיש

קריזיס. איך לויב דער גאווערנער פאר׳ן צושטעלן די דרייסטע העלדן מיט נאך מער מיטלען אין וואס זיי 
     נייטיגן זיך אויף צו ראטעווען לעבנס.״

       
״זינט דער אנהייב פאנדעמיע, זענען מיטגליד מאטילדע פראנטוס האט געזאגט, -אסעמבלי 

יסגעשטאנען א דראסטישן און איבערוויגנדיגן אויפשטייג אין די צאל  עמערדזשענסי רעספָאנדערס או
קָאלס פארבינדן מיט גייסטישע געזונטהייט פראבלעמען. עס איז נאך מער קריטיש ווי סיי ווען פריער אז  

EMS  ארבעטער האבן די פאסיגע קריזיס אינטערווענץ טרענירונג בעפאר׳ן זיך אפרופן צו א גייסטישע
יס. די לעגיסלאציע וועט העלפן פארזיכערן אז אונזערע ערשטע רעספָאנדערס האבן די  געזונט קריז 

נויטיגע טרענירונג אויף בעסער ארויסצוהעלפן ניו יארקער אין זייער צייט פון נויט. איך בין דאנקבאר צו  
ן אין גאווערנער האוקול פאר׳ן אנערקענען די נויטיגקייט פאר די לעגיסלאציע און עס אונטערשרייב

     געזעץ.״
      

###     
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