
 
 الحاكمة كاثي هوكول   10/ 1/ 2023 للنشر فوًرا: 

 
 

  الحاكمة هوكول تعلن عن مبادرات لمساعدة سكان نيويورك األكبر سناً على التقدم في السن في المجتمعات التي يختارونها
    

ستساعد زيادة الوصول إلى الخدمات والرعاية طويلة األجل كبار السن في نيويورك واألفراد ذوي اإلعاقات على العيش  
   والعمل والعمر حيث يريدون

    
والنقل الطبي المزيد من سكان نيويورك في الوصول إلى الرعاية الصحية وتقليل الزيارات    EMSسيساعد تنشيط خدمات 

   غير الضرورية للمستشفيات
    
    

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن استثمارات ومبادرات تهدف إلى مساعدة كبار السن في نيويورك على عيش حياة  
.  2023رضية مع تقدمهم في السن بكرامة واستقاللية في المجتمعات التي يختارونها كجزء من حالة الوالية لعام صحية وم

تتضمن هذه الخطة توسيع الوصول إلى خدمات الشيخوخة وتحسين الجودة والشفافية في سياقات الرعاية طويلة األجل وتوفير  
من ذوي الدخل المنخفض وتوفير الرعاية المؤقتة لمقدمي الرعاية. أعلنت  التمويل لفرق الرعاية المنزلية لخدمة كبار السن 

(  Emergency Medical Services, EMSالحاكمة هوكول أيًضا عن استثمارات لتنشيط خدمات الطوارئ الطبية )
ير الضرورية على مستوى الوالية لمساعدة المزيد من سكان نيويورك في الوصول إلى الرعاية الصحية وتقليل الزيارات غ

  للمستشفيات.
    

"يجب أن يكون جميع سكان نيويورك قادرين على التقدم في السن بكرامة واستقاللية في المجتمع الذي  قالت الحاكمة هوكول،
يختارونه". "تبني هذه المبادرات الجريئة على جهودنا المستمرة لتمكين كبار السن ووضع خطة رئيسية للشيخوخة والحفاظ 

كانة نيويورك كوالية صديقة لكبار السن. من خالل االستثمار في خدمات الشيخوخة والرعاية طويلة األجل عالية على م
الجودة يمكننا أن نضمن أن مجتمعاتنا تتمتع بصحة جيدة وصالحة للعيش مع الموارد التي يمكن أن تساعد كبار السن على 

  العيش واالزدهار."
   

ويورك كأول والية في البالد تتلقى رسميًا مسمى مناسب للمسنين من الرابطة األمريكية لألشخاص  بناًء على مكانة والية ني
( ومنظمة الصحة العالمية تهدف المبادرات American Association of Retired Persons, AARPالمتقاعدين )

(  EMSلكبار السن مع تحسين خدمات ) التي حددتها الحاكمة هوكول إلى إنشاء مجتمعات صحية وصالحة للعيش توفر فرًصا
  تتضمن هذه المبادرات ما يلي: وغيرها من أشكال النقل الطبي لجميع سكان نيويورك.

    
  ضمان الوصول إلى خدمات الشيخوخة والرعاية طويلة األمد عالية الجودة

لمعالجة أوجه القصور في نظام الرعاية طويلة األجل في والية نيويورك تقترح الحاكمة هوكول توسيع نطاق الوصول إلى  
خدمات الشيخوخة والرعاية طويلة األجل عالية الجودة وقدرة كبار السن في نيويورك ومقدمي الرعاية لهم على اتخاذ خيارات 

  الرعاية فيها.مستنيرة بشأن األماكن التي يمكنهم طلب 
    

  يشمل ذلك: 

االستثمار في فرق شاملة لتقديم الرعاية للبالغين من ذوي الدخل المنخفض في منازلهم مما يساعد على ضمان تقدم   •
  سكان نيويورك في أماكن سكناهم.



توفير رعاية مؤقتة لمقدمي الرعاية األسريين المحتاجين بشدة ومنح اإلغاثة ألولئك الذين يشرفون على رعاية   •
  أحبائهم.

لجودة واالعتماد للمساكن المعيشية المساعدة وتنفيذ مبادرات تحسين الجودة في دور رعاية المسنين وضع تقارير ا •
  لتعزيز الشفافية وتسهيل اتخاذ خيارات مدروسة على سكان نيويورك.

  ( والنقل الطبيEMSتنشيط خدمات الطوارئ الطبية )
تقترح الحاكمة هوكول توسيع نطاق توفر خيارات النقل الطبي وزيادة عدد فنيي الطوارئ الطبية وتحديداً في المناطق الريفية  
حيث قد يكون الوصول محدوًدا. سيساعد هذا في توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية ويساعد في تقليل الزيارات غير  

   المبادرات المقترحة على ما يلي:الضرورية للمستشفيات. سوف تعمل هذه 

التأكد من تعويض مقدمي خدمات النقل في حاالت الطوارئ بشكل مناسب عن الرحالت وزيادة المدفوعات  •
  للمرضى ذوي الحاالت األكثر تعقيًدا.

  وضع مجموعة عمل القتراح طرق لتوسيع الوصول إلى وسائل النقل الطبي غير الطارئة. •
( الذين EMSضل بين جميع وكاالت ومقدمي خدمات )( إقليمية يمكنها التنسيق بشكل أفEMSإنشاء تسع منظمات ) •

يعملون داخل منطقتهم ونظام االستجابة للكوارث على مستوى الوالية والذي يمكنه نشر األفراد والمعدات بسرعة 
  عندما وحيث تكون هناك حاجة إليها أثناء حالة الطوارئ.

  لمجتمع.( بأداء رعاية إكلينيكية موسعة في اEMSالسماح لمقدمي خدمات ) •
السماح لفرق الطوارئ الطبية بمعالجة المرضى في أماكنهم أو اصطحاب المرضى إلى عيادات الرعاية العاجلة  •

  دون التضحية بالدفع مقابل الرحلة مما يقلل من عدد زيارات غرفة الطوارئ غير الضرورية.

"تحت قيادة الحاكمة هوكول وباعتبارها   ويورك،قال الدكتور جيمس ماكدونالد القائم بأعمال مفوض وزارة الصحة بوالية ني
أول والية صديقة لكبار السن في البالد تواصل نيويورك اتخاذ خطوات للتأكد من ذلك يستجيب نظام الرعاية الصحية لدينا 

ستمنحنا هذه المقترحات الموارد اإلضافية التي نحتاجها للبناء على خطتنا الرئيسية للشيخوخة الحتياجات المسنين في واليتنا.  
  لضمان حصول المسنين في نيويورك على رعاية عالية الجودة طويلة األجل والبقاء أعضاء نشطين في المجتمع."

    
"تواصل الحاكمة  وخة والرعاية طويلة األجل،قال آدم هيربست نائب مفوض إدارة الصحة في والية نيويورك لشؤون الشيخ

هوكول إظهار التزامها بتنفيذ السياسات القائمة على األدلة لمواجهة بعض أكبر التحديات للشيخوخة في نيويورك. نحن  
ممتنون لشراكتها المستمرة في الحفاظ على نيويورك في طليعة أفضل الممارسات لمساعدة الناس على العيش حياة أطول  

  ثر سعادة وصحة."وأك
    

"تتناول خطة الحاكمة االحتياجات األساسية لكبار  قال غريغ أولسن القائم بأعمال مدير مكتب والية نيويورك للشيخوخة، 
السن حتى يتقدموا في العمر بكرامة وحسب اختيارهم في حين تعمل الوالية على تعزيز الخطة الرئيسية للشيخوخة لتوفير  

ع سكان نيويورك مع تقدمهم في العمر. أحيي الحاكمة لمقترحات حالة الوالية هذه لتوسيع خيارات  الفرص والدعم لجمي
الرعاية المجتمعية وتحسين الرعاية المؤسسية طويلة األجل ألولئك الذين يحتاجون إلى مستوى أعلى من الرعاية وتعزيز  

الحاكمة على مساعدة مقدمي الرعاية األسريين بدون أجر   النقل الطبي في حاالت الطوارئ. ومما ال يقل أهمية عن ذلك تركيز
بالمائة منهم عن عرض واحد على األقل من أعراض الصحة العقلية الضارة أثناء الجائحة بسبب ضغوط  70حيث أبلغ 
  دورهم."

    
 16حوالي   - ليون فرد م 3.2يوجد في نيويورك رابع أكبر عدد من كبار السن في الواليات المتحدة حيث يبلغ عدد األفراد 

مليون   5.3عاًما إلى  60عاًما. من المتوقع أن يرتفع عدد سكان الوالية لمن تزيد أعمارهم عن  65فوق   -بالمائة من السكان 
  مليون. 1.2عاًما   80مع تجاوز من تزيد أعمارهم عن  2030بحلول عام 

    
لوضع أول خطة رئيسية للشيخوخة على اإلطالق للوالية وهي  أمر تنفيذي في الخريف الماضي، وقعت الحاكمة هوكول على 

أول خطوة نحو بناء خارطة طريق شاملة لتلبية االحتياجات االجتماعية واالقتصادية لجميع أجيال سكان نيويورك مع تقدمهم  
نسيق سياسات وبرامج الوالية الحالية والجديدة لكبار في السن. وعند اكتمال الخطة الرئيسية للشيخوخة فإنها ستساعد في ت 

السن وأسرهم مع معالجة التحديات المتعلقة بالتواصل والتنسيق وتقديم الرعاية وتمويل الرعاية طويلة األجل ونماذج الرعاية  
   المبتكرة والهدف الشامل هو تعزيز القدرة على التقدم في السن بكرامة واستقاللية.

    
 ### 
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