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W PIERWSZYM W HISTORII STANU NOWY JORK DNIU ŚWIADOMOŚCI 
PRZEDAWKOWANIA OPIOIDÓW GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA 

OTRZYMANIE 4,25 MLN USD NA ZAPOBIEGANIE ZGONOM SPOWODOWANYM 
PRZEDAWKOWANIEM LEKÓW NA RECEPTĘ I OPIOIDÓW  

  
Fundusze zostaną przeznaczone na promowanie profilaktyki, rozszerzenie 

edukacji i budowanie świadomości oraz zakup i dystrybucję naloksonu w celu 
ratowania życia  

   
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła w dniu dzisiejszym otrzymanie w ciągu pięciu lat 
od Urzędu ds. profilaktyki nadużywania substancji i zdrowia psychicznego 
(Substance Abuse and Mental Health Services Administration) dotacji w wysokości 
4,25 mln USD, aby pomóc w zapobieganiu zgonom i zdarzeniom niepożądanym 
związanym z przedawkowaniem leków na receptę i opioidów. W ramach dotacji 
sfinansowane zostaną szkolenia dla osób udzielających pierwszej pomocy, 
zapobiegania przedawkowaniu oraz innych dostawców usług i partnerów 
społecznych, jak również osób i rodzin.  
  
Ogłoszenie tej dotacji zbiega się z pierwszym w historii stanu Nowy Jork stanowym 
dniem świadomości przedawkowania opioidów (Opioid Overdose Awareness Day). 
Obchody te są organizowane przez Departament Zdrowia stanu Nowy Jork (NYS 
Department of Health) w celu upamiętnienia osób, które zmarły z powodu 
przedawkowania, oraz oddają hołd rodzinom i osobom pracującym na pierwszej linii, 
którzy poświęcają się ratowaniu życia innych.  
  
„Nadużywanie opioidów jest dla mnie sprawą osobistą, ponieważ z powodu ich 
przedawkowania straciłam członka rodziny”, powiedziała Gubernator Hochul. „W 
stanie Nowy Jork wzmacniamy nasze wysiłki na rzecz walki z tym niekorzystnym 
zjawiskiem poprzez zwiększenie edukacji i budowanie świadomości oraz promowanie 
działań prewencyjnych i leczniczych. W pierwszym dniu świadomości przedawkowania 
opioidów w stanie Nowy Jork zachęcam osoby zmagające się z nadużywaniem 
substancji, aby nie zniechęcały się oraz szukały pomocy i wsparcia. Będziemy nadal 
współpracować, aby uporać się z tym problemem i pomóc ratować życie”.  
   
Biuro ds. Usług i Wsparcia dla Osób Uzależnionych stanu Nowy Jork (NYS Office of 
Addiction Services and Supports, OASAS) skupi się na poszerzaniu wiedzy na temat 
strategii zapobiegania przedawkowaniu wśród przedstawicieli trzeciego sektora, którzy 
pracują z osobami w ciąży i po porodzie oraz ich rodzinami, a także z osobami i 



rodzinami dotkniętymi przemocą ze strony partnera życiowego. Agencja będzie 
również ściśle współpracować z rdzenną społecznością amerykańską oraz 
społecznością LGBT+.  
  
Podmioty świadczące usługi będą mogły ubiegać się o przyznanie nawet 20 000 USD 
na prowadzenie szkoleń w zakresie zapobiegania przedawkowaniu dla osób i rodzin 
oraz organizacji społecznych, a także na szkolenie innych osób w zakresie 
zapobiegania przedawkowaniu. Konkretne podmioty, które uzyskają dofinansowanie 
zostaną wskazane w późniejszym terminie.  
  
OASAS będzie również współpracować z Departamentem Zdrowia stanu Nowy Jork 
oraz Biurem ds. Dzieci i Rodzin stanu Nowy Jork (Office of Children and Family 
Services, OCFS) w celu zapewnienia szkoleń i zestawów naloksonu dla pracowników 
na pierwszej linii, którzy pracują na przykład w prowadzonych przez OCFS 
schroniskach dla osób będących ofiarami przemocy domowej, w programach wsparcia 
młodych rodziców Healthy Families New York oraz w ramach Programu na rzecz 
poprawy stanu zdrowia matek i noworodków (Maternal and Infant Community Health 
Collaboratives). Dodatkowo, fundusze te zostaną wykorzystane na dystrybucję 
zestawów do zapobiegania przedawkowaniu oraz naloksonu wśród osób i rodzin, które 
zostaną przeszkolone przez OASAS lub jednego z wybranych partnerów społecznych.  
  
Komisarz OASAS, Arlene González-Sánchez, powiedziała: „Wiemy, że w zeszłym 
roku, w czasie pandemii, wzrosła liczba zgonów z powodu przedawkowania i zdajemy 
sobie sprawę z ogromnego stresu, jakiego wciąż doświadczają ludzie. Jesteśmy 
bardzo zadowoleni, że przyznano nam tę dotację, ponieważ zapewni ona zasoby i 
będzie stanowiła wsparcie w realizacji naszych działań na rzecz zapobiegania 
przedawkowaniu. Wspólnie z współpracującymi z nami agencjami opracowujemy 
innowacyjne metody docierania do zagrożonych grup społecznych, do których być 
może nie bylibyśmy w stanie dotrzeć w inny sposób”.  
  
Stanowy Komisarz ds. Zdrowia, dr Howard Zucker, powiedział: „Departament 
Zdrowia i OASAS zawsze współpracowały w walce z destrukcyjnymi skutkami 
uzależnień i pomagały zapobiegać przedawkowaniu. Dzięki temu finansowaniu możemy 
kontynuować nasze zaangażowanie w ochronę rodzin i bliskich przed doświadczaniem 
straty, jednocześnie dając wszystkim mieszkańcom stanu Nowy Jork narzędzia 
niezbędne do pomagania innym i sobie w prowadzeniu zdrowego trybu życia”.  
  
W pierwszym roku finansowania, w zakresie zapobiegania przedawkowaniu 
przeszkolonych zostanie łącznie 750 osób. W drugim roku liczba ta wzrośnie do 3000, 
a następnie do 4000 osób rocznie, tak aby do końca piątego roku realizacji programu 
łącznie przeszkolić 15 750 osób.  
  
Mieszkańcy stanu Nowy Jork zmagający się z uzależnieniem lub ich bliscy mogą 
uzyskać pomoc i wsparcie, dzwoniąc na bezpłatny, całodobowy telefon zaufania HOPE 
line pod numer 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) lub wysyłając SMS o treści 
HOPENY (kod 467369).  



 
Informacje o dostępnych programach terapii uzależnień, w tym o możliwościach 
uzyskania pomocy w sytuacjach kryzysowych i o detoksykacji, leczeniu szpitalnym, 
punktach całodobowej opieki (community residence) lub jednostkach opieki 
ambulatoryjnej można uzyskać po wypełnieniu formularza dostępnych form pomocy NYS 
OASAS Treatment Availability Dashboard tutaj lub na stronie internetowej NYS OASAS.  
  
Jeśli Ty, lub ktoś z Twoich bliskich, doświadczył trudności w związku z leczeniem lub 
potrzebuje pomocy w złożeniu odwołania od odrzuconego roszczenia, skontaktuj się z 
infolinią CHAMP pod numerem telefonu 888-614-5400 lub wysyłając e-mail.  
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