التخفيض المقترح من جانب حاكم والية نيويورك لحجم التمويل المقدم
لمنظمة تنسيق الرعاية (/)CCOدور الرعاية الصحية  HHللسنة المالية 2022 - 2021
معلومات لألعضاء والعائالت والمحامين
اعتبارا من  1يوليو (تموز)  )2021المقدمة من
في إطار الميزانية التنفيذية المقترحة للسنة المالية  2022 - 2021من طرف حاكم الوالية (
ً
مكتب األشخاص ذوي اإلعاقات النمائية ) ،(OPWDDفمن المقمرر أن تكون هناك جولة ثانية من التخفيضات الكبيرة في الميزانية
المخصصة لمنظمة تنسيق الرعاية ( /)CCOدور الرعاية الصحية ( )HHالسبعة ( )7التي تم إنشاؤها في عام  2018لمساعدة األفراد ذوي
اإلعاقات الذهنية و/أو النمائية ( )I/DDعلى توفير رعاية شاملة ومتكاملة حتى يتمكنوا من التمتع بحياة جيدة.
▪

التاريخ الفعلي المقترح لتخفيض التمويل هو  1يوليو (تموز) .21

▪

يمثل هذا التخفيض الجديد انخفاضًا في التمويل بنسبة  ،%23باإلضافة إلى انخفاض تمويل منظمة تنسيق الرعاية  /دور
الرعاية الصحية بنسبة  %16.2الذي بدأ سريانه في العام الماضي في  1يوليو (تموز)  – 2020حيث سيتم تخفيض 166
مليون دوالر ( )%39من ميزانية تنسيق الرعاية لذوي اإلعاقة في نيويورك مما يعرض األفراد ذوي اإلعاقات الذهنية
و/أو النمائية إلى مخاطر عالية.

▪

سيؤدي انخفاض التمويل بنسبة  %39إلى سحب نوعية إدارة الرعاية التي يتمتع بها األفراد ذوو اإلعاقات الذهنية
و/أو النمائية اليوم.

▪

كما كان الحال مع التخفيض الذي طرأ على الميزانية بنسبة  %16.2في العام الماضي ،فإنه يتم إجراء هذا التخفيض المقترح
"كإجراء إداري" ويتم إخفاؤه عن الجمهور في وثائق ميزانية والية نيويورك .هناك افتقار للشفافية في الميزانية التنفيذية
للحاكم.

▪

إن تأثير هذه التخفيضات المقترحة الجديدة يثير القلق ويخلق مخاوف كبيرة بالنسبة لـ  110,000فرد من ذوي اإلعاقات
الذهنية و/أو النمائية وعائالتهم الذين يعتمدون على تقديم خدمات إدارة الرعاية.

▪

لم نقم بعد بإجراء تقييم كامل لتأثير هذا االنخفاض األخير وأثره على قدرتنا كمنظمة مختصة بتنسيق للرعاية/دار للرعاية
الصحية على استمرارية الخدمات التي نقدمها حاليًا ألعضائنا .ونحن نركز في الوقت الحالي على منع هذا التخفيض.

▪

في حالة تنفيذ تخفيض التمويل الجديد بنسبة  %23في  1يوليو (تموز) ،فإن منظمة تنسيق الرعاية  /دور الرعاية الصحية تعلم
كبيرا ،وسيكون له تأثير مباشر على األفراد والعائالت ممن
أن التأثير السلبي على تقديم الخدمات وطاقم العمل لدينا سيكون ً
يحتاجون إلى مديري رعاية منظمة تنسيق الرعاية/دور الرعاية الصحية الخاصة بهم للوصول إلى الخدمات والموارد
المجتمعية وجهود الدعم لضمان أهليتهم وحقوقهم واستيفاء اإلجراءات القانونية الواجبة .سنبذل كل ما في وسعنا لمواصلة
تقديم الخدمات رفيعة المستوى ودعم طاقم العمل لدينا ،ولكن الطريق أمامنا لن يكون واضح المعالم إذا سمح الحاكم بهذا
الخفض المقترح للتمويل.

▪

إن ضخامة هذا التخفيض الهائل المقترح وحجم المساس بالميزانية تثير التساؤالت عما إذا كان الفرع التنفيذي للوالية على علم
تام بمدى تأثير هذه التخفيضات على ذوي اإلعاقات الذهنية و/أو النمائية وعلى ذويهم .على حد علمنا ،لم يتم إجراء أي دراسة أو
تقييم للعواقب قصيرة وطويلة األجل لمثل هذه التخفيضات الخطيرة من قِبل مكتب األشخاص ذوي اإلعاقات النمائية
(.)OPWDD
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التخفيض المقترح من جانب حاكم والية نيويورك لحجم التمويل المقدم
لمنظمة تنسيق الرعاية (/)CCOدور الرعاية الصحية  HHللسنة المالية 2022 - 2021
معلومات لألعضاء والعائالت والمحامين
▪

من المهم أن نتذكر أن الحاكم كومو أوصى في عام  2011بـ "إدارة الرعاية للجميع" .وقد تم إنشاء دور رعاية صحية في
والية نيويورك لشرائح أخرى من السكان ذات احتياجات متخصصة ومعقدة؛ مثل المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية
( ،)HIVوالحاالت الصحية السلوكية ،واألطفال .وشرعت الوالية بعد ذلك في عام  2018في إنشاء منظمة تنسيق الرعاية/دور
الرعاية الصحية لذوي اإلعاقات الذهنية و/أو النمائية .واليوم ،ستستمر خدمات إدارة الرعاية للشرائح األخرى ولكن ليس لذوي
اإلعاقات الذهنية و/أو النمائية .يعتبر هذا األمر تمييزيًا وغير منطقي على ح ٍد سواء  -حيث يعمل على تخفيض التمويل للشرائح
السكانية الضعيفة من ذوي اإلعاقات الذهنية و/أو النمائية وذات الخطورة العالية في الوالية مع الحفاظ على تنسيق الرعاية
للشرائح السكانية األخرى.

▪

من المرجح أن يستجيب مكتب األشخاص ذوي اإلعاقات النمائية ( )OPWDDبالتأكيد على أنه بإمكان منظمات تنسيق الرعاية
التخفيف من أثر هذا التخفيض المقترح في التمويل ومن المبلغ اإلجمالي البالغ  166مليون دوالر من خالل تسجيل أعضاء جدد
في برنامج الرعاية الطبية  .Medicareوهذا ليس صحي ًحا؛ فلن تتمكن منظمات تنسيق الرعاية ( )CCOمن مواصلة مستوى
تنسيق الرعاية إذا تم تطبيق هذا التخفيض في  1يوليو (تموز) .2021

ما الجهود التي تبذلها منظمة تنسيق الرعاية (/)CCOدور الرعاية الصحية (:)HH
•

إننا نُطلق حملة جهود موحدة للوقوف ضد هذه التخفيضات البالغة في حجم التمويل بالتعاون مع منظمة تنسيق
الرعاية ( / )CCOدور الرعاية الصحية ( )HHالستة األخرى ،على أن تشمل تلك الجهود التواصل مع اإلعالم.

•

في يوم  1فبراير (شباط)  ،21بدأ "جيم موران" ،الرئيس التنفيذي لشركة  ،Care Design NYباالشتراك مع المديرين
التنفيذيين اآلخرين لمنظمة تنسيق الرعاية ( / )CCOدور الرعاية الصحية ( ،)HHباالجتماع مع أعضاء مجلس النواب بوالية
نيويورك وأعضاء مجلس الشيوخ لتنبيههم إلى هذا التخفيض المقترح وطلب دعمهم للدفاع ضده.

•

في يوم  5فبراير (شباط)  ،21يعتزم "نيك كابوليتي" ،الرئيس التنفيذي لشركة  ،Life Planاإلدالء بشهادته في جلسة
مناقشة الميزانية التشريعية بشأن الصحة العقلية في والية نيويورك بالنيابة عن جميع منظمات تنسيق الرعاية (،)CCO
لإلعراب عن مخاوف منظمة تنسيق الرعاية ( / )CCOدور الرعاية الصحية (.)HH

•

تعمل منظمات تنسيق الرعاية ( )CCOعلى إعداد مواد للتوعية للسادة األعضاء والعائالت ومقدمي الخدمات والقيادات
الحكومية ووسائل اإلعالم ،والتي تصف الدور الحيوي لتنسيق الرعاية التي تقدمها منظمة تنسيق الرعاية (/)CCOدور
الرعاية الصحية ( )HHلـ  110,000فرد من المصابين بإعاقات ذهنية/نمائية في والية نيويورك والتأثير المدمر لهذا
التخفيض المقترح بالنسبة لألعضاء وعائالتهم في والية نيويورك الذين يعتمدون علينا!

•

نعتزم مشاركة المزيد من المعلومات مع األعضاء والعائالت بشأن السبل التي يمكنهم من خاللها دعم جهود الدعوة لوقف
التخفيض المقترح للتمويل واالعتداء على األفراد من ذوي اإلعاقات من خالل خفض تنسيق الرعاية ودور الرعاية الصحية
المخصصة لهم دون وجود دور رعاية صحية أخرى في الوالية.

•

نحن ملتزمون بالشفافية وسوف نعمل على إطالع األعضاء وعائالتهم ومحاميهم وجميع أصحاب المصلحة على آخر
المستجدات كلما توافرت المزيد من المعلومات.
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