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 ACADIA) تتشاركان مع شركة (Melrose Wakefield Hospital(ومستشفى ) TUFTS MEDICINEمؤسسة (
HEALTHCARE مستشفى للصحة السلوكیة للمرضى الداخلیین لخدمة منطقة بوسطن اإلقلیمیة الصحیة لبناء) للرعایة 

 متمیزاً للصحة السلوكیة شأة مركزاً ستكون المن
 

نظام ، وھي (Tufts Medicineأعلنت الیوم مؤسسة ( -) 2022یونیو/ حزیران  30برلنغتون، ماساتشوستس، وفرانكلین، تینیسي (
) للرعایة الصحیة، أكبر مزود Acadia Healthcare Companyصحي رائد موجھ للمستھلكین في والیة ماساتشوستس، وشركة (

 144یات المتحدة، عن تشكیل مشروع مشترك لبناء منشأة صحیة سلوكیة للمرضى الداخلیین بسعة ل لخدمات الصحة السلوكیة في الوالمستق
) السابق في مالدن، ماساتشوستس. سوف تلبي المنشأة الحاجة الماسة لخدمات الصحة Malden Hospitalسریراً في موقع مستشفى (

  ى الداخلیین والتي یسھل الوصول إلیھا للمرضى من جمیع األعمار في منطقة بوسطن الكبرى.السلوكیة عالیة الجودة للمرض
 

) إلى Malden Hospitalإن خططنا إلعادة تطویر موقع مستشفى ( ث."ھناك حاجة ماسة للقدرة في مجال الصحة السلوكیة في الكومنول
 یود المفروضة على الوصول إلى الرعایة التي یواجھھا مقدمو الرعایةمستشفى للصحة السلوكیة على أحدث طراز ستساعد في معالجة الق

 Tuftsالتنفیذي لمؤسسة ( والمسؤولرئیس ، الMichael Dandorphالصحیة لدینا ومرضانا وعائالتنا كل یوم"، قال مایكل داندورف/
Medicine.( ) نحن فخورون بالخدمات التي قدمتھا مستشفى"MelroseWakefield Hospital( ) ومستشفىLawrence 

Memorial Hospital)."وتتوسع ھذه الخطط في إرث الرعایة الرحیمة عالیة الجودة التي قدموھا للمرضى لفترة طویلة ، 
 

سریراً أحدث برامج  144ملیون دوالر في المجتمع، حیث سیوفر المستشفى المقترح الذي یضم  65روع استثماراً قیمتھ ویمثل ھذا المش
حیة السلوكیة للمرضى الداخلیین والعیادات الخارجیة المكثفة، وسیتعامل مع سلسلة الرعایة الالزمة لدعم رفاھیة المرضى الرعایة الص

سیخصص  ) وسیشكل مساحة أصغر من الھیكل الحالي.Malden Hospitalلمرفق محل مبنى مستشفى (كمبنى جدید، سیحل ا تھم.وعائال
  یخلق فوائد دائمة لمجتمعي مالدن ومیدفورد.ن األراضي للحفظ والمساحات المفتوحة، مما المشروع أیضاً أكثر من تسعة أفدنة م

 
) للرعایة الصحیة على Acadia Healthcareبالد، تحافظ شركة (مع سجل حافل من التعاون مع األنظمة الصحیة في جمیع أنحاء ال
 ج السریریة القویة.التزامھا بالرعایة التي تركز على المریض واألسرة وتحقیق النتائ

 
) للرعایة الصحیة: "یسر شركة Acadia Healthcare( ، الرئیس التنفیذي لشركةChristopher Hunterقال كریستوفر ھانتر/

)Acadiaة أن تكون شریكاً مع نظام رعایة صحیة متكامل رائد مثل () للغایTufts Medicine(."والذي یشاركنا في مھمتنا وقیمنا ، 
 رفق الحدیث الذي یركز على المریض والذي سیوفر خدمات منقذة للحیاة لألفراد والعائالت في جمیع أنحاء المنطقة.نشاء ھذا الم"نتطلع إلى إ

 اً مركزاً متمیزاً لتعلیم الجیل القادم من األطباء والموظفین حتى نتمكن من خدمة المجتمع لسنوات عدیدة قادمة".سیكون المستشفى الجدید أیض
 

، الطبیب، ومدیر الطب النفسي للمرضى الداخلیین ورئیس الطب النفسي في مستشفى Daniel Carlatت/ال كارالقال دانی
)MelroseWakefield Hospitalمة احتیاجات مجتمعاتنا ونحن متحمسون بشأن خططنا لتقدیم أحدث الموارد في ): "نحن ملتزمون بخد

"المئات من المرضى، بمن فیھم المراھقون، یقیمون في أقسام الطوارئ  الجودة ورحیمة". منشأة حدیثة تدعم تفانینا في توفیر رعایة عالیة 
یشرفنا أن تتاح لنا الفرصة لتوسیع برامجنا وخدماتنا لمعالجة قیود  لنفسیة.لعدة أیام بسبب عدم كفایة سعة أسّرة المرضى الداخلیین لألمراض ا

خالل الشراكة مع خبیر معترف بھ على المستوى الوطني في الصحة السلوكیة یشاركنا القدرة الصحیة السلوكیة واحتیاجات المجتمع من 
 دة".مھمتنا وقیمنا للرعایة عالیة الجو

 



 2صفحة 
 

) ومستشفى MelroseWakefield Hospitalبمجرد اكتمالھ، سیقوم مستشفى ( محلیة وتنظیمیة.سیخضع المشروع لعملیة مراجعة 
)Lawrence Memorial Hospitalستساھم  حید خدمات الصحة السلوكیة للمرضى الداخلیین في المستشفى الجدید.فورد بتو) في مید

خلیین، وستتطلع الشراكة إلى زیادة الخدمات الحالیة من خالل تطویر مجموعة الخدمات في مركز التمیز الجدید للرعایة الشاملة للمرضى الدا
 لسلوكیة بشكل أفضل.نماذج مبتكرة لتقدیم الرعایة من أجل دمج خدمات الصحة ا

 
) مع المجتمع طوال العملیة، بما في ذلك عقد MelroseWakefield Hospital) ومستشفى (Tufts Medicineستتفاعل مؤسسة (
یمكن العثور على  لتوفیر مزید من المعلومات حول المشروع، واإلجابة على أسئلة السكان، واالستماع إلى آراء المجتمع.اجتماع مجتمعي 

 .MelroseWakefield.org/MaldenHospFutureیة على الرابط ت حول المشاركة المجتمعمعلوما
 

 )Tufts Medicineنبذة عن مؤسسة (
نظام صحي متكامل رائد یجمع بین أفضل الرعایة الصحیة األكادیمیة والمجتمعیة لتقدیم  ) ھي عبارة عنTufts Medicineمؤسسة (

 Tuftsیتألف من المركز الطبي ( الوصول إلیھا للمستھلكین في جمیع أنحاء والیة ماساتشوستس.تجارب رعایة استثنائیة ومتصلة ویمكن 
Medical Center() ومستشفى ،Lowell General Hospital( العام) ومستشفى ،MelroseWakefield Hospital( ومستشفى ،

)Lawrence Memorial Hospitalبكة كبیرة متكاملة من األطباء، وتضم مؤسسة ) في میدفورد، وشبكة رعایة منزلیة واسعة وش
)Tufts Medicine ظام الصحي الن ملیون مریض سنویاً. 1.5عضو من فریق الرعایة المخصص یخدمون أكثر من  15,000) أكثر من

) Tufts Medicineتألفت ( ).Tufts University School of Medicineھو الفرع التعلیمي الرئیسي لكلیة الطب بجامعة تافتس (
لالستفادة من خبرة المنظمات األعضاء فیھا ودمج مھامھا معاً لتحویل الطرق التي یتفاعل بھا المستھلكون مع رعایتھم  2014في عام 

 وتجربتھا.
 

 ) للرعایة الصحیةAcadia Healthcareة عن شركة (نبذ
مارس/  31اعتباراً من  جمیع أنحاء الوالیات المتحدة.) ھي شركة رائدة في تقدیم خدمات الرعایة الصحیة السلوكیة في Acadiaشركة (

والیة  40سریر في  60010,مرفقاً للرعایة الصحیة السلوكیة مع ما یقرب من  238) بتشغیل شبكة من Acadia، قامت (2022آذار 
) أكبر شركة قائمة diaAcaمریض یومیاً، تعد ( 70,000موظف یخدمون ما یقرب من  22,500مع أكثر من  باإلضافة إلى بورتوریكو.

كن، ) خدمات الرعایة الصحیة السلوكیة لمرضاھا في مجموعة متنوعة من األماAcadiaبذاتھا للصحة السلوكیة في الوالیات المتحدة. تقدم (
 الخارجیة.بما في ذلك مستشفیات األمراض النفسیة للمرضى الداخلیین، ومرافق العالج المتخصصة، ومراكز العالج الداخلیة والعیادات 

 
 
 
 

 -انتھى-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3صفحة 
 

 ملحق مرفقال
 
 
 
 



 4صفحة 
 

 تعلیقات من المسؤولین المحلیین المنتخبین -ملحق 
 

) إلى المزید من األفراد الذین یسعون للحصول على COVID-19ة ("في والیة ماساتشوستس، وفي جمیع أنحاء البالد، أدى تأثیر جائح
 Marylouقالت وزیرة الصحة والخدمات اإلنسانیة ماریلو سدیرز/ مرضى الداخلیین،"رعایة نفسیة طارئة، بما في ذلك عالج ال

Sudders." سیساعد ھذا التوسع  اد والعائالت.لألفرلتحسن العالج خدمات الصحة السلوكیة إعطاء األولویة لتوسیع  یواصل الكومنولث
 تلقي العالج المناسب أینما ومتى یحتاجون إلیھ".من  في تلبیة احتیاجات القدرات الصحیة السلوكیة الھامة وتمكین األفراد

 
یاً للحصول على "یجب أن تكون الرعایة الصحیة حقاً أساسیاً من حقوق اإلنسان، ولكن الكثیر من الناس في والیة ماساتشوستس یكافحون حال

 Jasonقال السناتور جیسون لویس/إلیھا"، رعایة صحیة نفسیة عالیة الجودة وفي الوقت المناسب وبأسعار معقولة ھم في أمس الحاجة 
Lewis.  سیضیف ھذا المستشفى الصحي السلوكي المتطور الجدید قدرة جدیدة ھائلة لخدمة المرضى من جمیع األعمار من مالدن والمنطقة

المدینة أماندا ، وعضوة مجلس Gary Christenson، والعمدة غاري كریستنسون/)Tufts Medicineأنا ممتن جداً لفریق ( لھا.بأكم
، وكل من عمل لسنوات لتجمیع ھذا المشروع Paul Donato، وعضو الجمعیة التشریعیة بول دوناتو/Amanda Linehanلینھان/

 لھامة وأراضي الحفظ المحمیة التي ستكون میزة كبیرة للمجتمع".المبتكر الذي یجمع بین الخدمات الصحیة ا
 

إن إیجاد حل یوازن بین رغبات الكثیرین یتطلب عمالً جماعیاً  مثل مشكلة للمدینة ومنطقة الجوار.عاماً، كان ھذا الموقع ی 20"ألكثر من 
، ووفد الوالیة، وعضوة )Tufts Medicine( "أود أن أشكر .Gary Christensonقال عمدة مالدن غاري كریستنسون/حقیقیاً"، 

) Tufts Medicineأعلم أن القائمین على مؤسسة ( رتھم.على صبرھم ومثاب Amanda Linehanمجلس المدینة أماندا لینھان/
 یجة ھذه العملیة".مخلصون في التزامھم بالعمل بشكل تعاوني من اآلن فصاعداً أثناء خوضھم عملیة التصریح ومعالجة األسئلة، وأتطلع إلى نت

 
یسعدني أن أرى موقع مستشفى   .Paul Donatoقال ممثل الوالیة بول دوناتو/"أصبحت الصحة السلوكیة مسألة مھمة عبر والیتنا"، 

 إنني أقدر التفكیر العمیق الذي تمخض عنھ ھذا المشروع، مالدن یعود إلى االستخدام في مجال الرعایة الصحیة لتلبیة ھذه االحتیاجات.
) من Tufts Medicine( أتطلع إلى مواصلة العمل عن كثب مع وخاصة االلتزام بتوفیر مساحة مفتوحة أكبر كجزء من إعادة التطویر.

 خالل العملیة المحلیة والتنظیمیة لضمان استمرار مشاركة المجتمع والتركیز على احتیاجات المجتمع".
 

قال وملحة لخدمات الصحة السلوكیة، ال سیما في العامین الماضیین خالل ذروة الجائحة"، "في جمیع أنحاء الكومنولث، شھدنا حاجة متزایدة 
"في مقر مجلس الوالیة، عملنا بجد لتمریر تشریع شامل للصحة العقلیة والسلوكیة یعالج  .Steven Ultrinoیفن أولترینو/ممثل الوالیة ست

) للتأكد من أن Tufts Medicineاركة مع سكاننا والعمل مع شركائنا في (إنني أتطلع إلى المش الحواجز التي تعترض ھذه الخدمات.
 عالیة الجودة ویلبي احتیاجات مجتمعنا". المرفق سیوفر خدمات صحیة سلوكیة

 
) ورغبات الحي في إعطاء األولویة للحفظ ھنا"، Malden Hospital"تمثل ھذه الخطة طریقة مثیرة لتكریم كل من تاریخ موقع مستشفى (

الخوض مباشرة في عملیة "إنني أتطلع إلى  .Amanda Linehan، عضوة مجلس المدینة أماندا لینھان/3ممثلة الدائرة االنتخابیة الت ق
 تنا.المشاركة العامة الشاملة التي ستمنح السكان فرصة للتعرف على الخطط ومشاركة رؤیتھم لھذه المساحة المفتوحة الجدیدة القادمة إلى مدین

ھذا المشروع ھو  .شكر بشكل خاص المدافعین المحلیین الذین ناضلوا لسنوات لضمان أن تظل الصحة العامة جوھر مستقبل الموقعأود أن أ
  مبعث للفخر لنا جمیعاً".

 
) بتجدید الغرض األصلي من ھذا الموقع كمرفق للرعایة MelroseWakefield Hospital"تشید مدینة میلروز بقرار مستشفى (

بب جائحة تشھد منطقتنا حاجة متزایدة للوصول إلى خدمات الصحة العقلیة، بس .Paul Brodeurقال العمدة بول برودیر/الصحیة"، 
)COVID-19.(  ستوفر إعادة تخصیص ھذه المساحة لسكان میلروز ومالدن ومیدفورد خدمات المرضى الداخلیین الھامة وأنا متحمس ألن

تتطلع المدینة إلى مواصلة عالقتنا طویلة األمد مع مستشفى  الصحیة في المنطقة.التوسیع سیساعد في ملء فراغ الرعایة 
)MelroseWakefield Hospital."وستستمر في الشراكة مع المستشفى مع المضي قدماً في ھذه الخطط ( 
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