
 
 الحاكمة كاثي هوكول    15/10/2021 للنشر فوًرا:

 

 

ماليين دوالر للسجون المحلية لتوفير خدمات االضطرابات الناجمة عن   5الحاكمة هوكول تعلن عن تمويل جديد بقيمة 
  تعاطي مواد اإلدمان لألفراد المحتجزين

  
 تشريع جديد يضع برنامًجا للعالج بمساعدة األدوية في سجون المقاطعات  

  
  مليون دوالر 8.81للسجون المحلية إلى  ( OASASمكتب خدمات ودعم مكافحة اإلدمان )يرفع إجمالي تمويل 

  
ماليين دوالر كتمويل إضافي لتوفير خدمات االضطرابات الناجمة عن   5أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن توافر 

( لألفراد المحتجزين كجزء من مشروع قانون جديد يفرض على سجون المقاطعة تقديم خدمات  SUDتعاطي مواد اإلدمان )
  العالج بمساعدة األدوية في المؤسسات اإلصالحية.

  
"من خالل توفير   قالت الحاكمة هوكول.هذا التشريع أداة مهمة في محاربتنا ألزمة تعاطي المخدرات والمواد األفيونية،" "

خدمات االضطرابات الناجمة عن تعاطي المواد المخدرة لألفراد المحتجزين في كل من المؤسسات اإلصالحية الحكومية 
 هم والعودة إلى حياة صحية ومثمرة."  والمحلية، ستتاح لألفراد الفرصة لعالج إدمان

  
( لألفراد المحتجزين في المرافق اإلصالحية  MATينص التشريع الجديد على وضع برامج لتوفير العالج بمساعدة األدوية )

ول  الحكومية والمحلية. سيتيح توسيع العالج بمساعدة األدوية في جميع المرافق الحكومية والمحلية لألفراد المحتجزين بالوص
إلى األدوية والعالجات لتزويدهم بفرصة لعالج إدمانهم، مما يقلل من احتمال تعرضهم لجرعة زائدة من المخدرات عند  

 عودتهم إلى المجتمع.  
  

هذا التمويل اإلضافي سيساعد السجون المحلية في إنشاء خدمات عالجية متنوعة، بما في ذلك: العالج بمساعدة األدوية، 
والخدمات السريرية وخدمات األقران وإدارة الحالة والخدمات األخرى حسب االقتضاء. يرفع التمويل  والفحص والتقييم 

( OASASمليون دوالر، يقدمها مكتب خدمات ودعم مكافحة اإلدمان )  8.81الجديد إجمالي التمويل للسجون المحلية إلى 
  صالحية.لعالج االضطرابات الناجمة عن تعاطي مواد اإلدمان في المؤسسات اإل

  
ستعتمد مبالغ التمويل لكل مقاطعة على حجم سكانها في السجون. سيكون لدى المقاطعات مرونة في تحديد أفضل استخدام 

العالج بمساعدة تكاليف للتمويل. يمكن للمقاطعات أن تتعاقد على الخدمات السريرية المباشرة وخدمات األقران، وتغطي 
األدوية لألفراد المحتجزين، وتساعد في إدارة الحالة / خدمات ما بعد اإلفراج. ستقدم المقاطعات خطتها إلى مكتب  

OASAS  .للموافقة عليها  
  
"من أجل تحويل الزخم حقًا إلى أزمة المواد األفيونية، يجب أن نتعامل معها على أنها حالة قال السناتور جمال بيلي،  

طوارئ صحية عامة ونفعل كل ما في وسعنا لضمان وصول المساعدة إلى هؤالء في أمس الحاجة. لفترة طويلة جًدا، تم  
تجاهل نظام العدالة الجنائية في نيويورك بشكل مؤلم في إطار الجهود المبذولة لمكافحة أزمة المواد األفيونية التي عصفت  

تخذ خطوة تاريخية إلنشاء نموذج رعاية شامل وتوسيع نطاق الوصول إلى  بالمجتمعات في برونكس وعبر الوالية. نحن ن
العالج المنقذ للحياة لسكان نيويورك المحتجزين الذين يعانون من تعاطي المخدرات. سوف ينقذ هذا التشريع أرواًحا ال تعد  

د من العودة إلى ارتكاب  وال تحصى، وسد فجوة اإلنصاف في الوصول إلى الرعاية الصحية لألفراد المحتجزين، والح
الجرائم، ومساعدة األفراد على العودة إلى مجتمعاتهم بأكملها. أودُّ أن أشكر الحاكمة هوكول على توقيع هذا التشريع ومكتب  

  خدمات ودعم مكافحة اإلدمان على توفير تمويل إضافي لمعالجة هذه األزمة."



  
"ال ينبغي ترك أي شخص يعاني من اضطراب ناجم عن استخدام المواد  قالت عضو الجمعية التشريعية ليندا ب. روزنتال:

المخدرة دون الوصول إلى العالج المنقذ للحياة، سواء كان محتجًزا أم ال. من خالل التوقيع على تشريعي ليصبح قانونًا  
ير والية نيويورك إلى أنه يقضي الذي بفرض العالج بمساعدة األدوية في جميع المرافق اإلصالحية بالوالية والمحلية، تش

يجب التعامل مع اإلدمان كمشكلة صحية عامة ال مشكلة أخالقية. سيساعد هذا التمويل اإلضافي الذي خصصته الحاكمة  
  لسجوننا المحلية في تنفيذ برامج عالج قوية بسرعة من شأنها إنقاذ أرواح ال حصر لها."

  
"يجب أن    ية باإلدمان على الكحول والمواد المخدرة في مجلس الشيوخ:قال السناتور بيت هاركارم، رئيس اللجنة المعن

تشمل مكافحة أزمة الجرعة الزائدة في نيويورك توفير العالج بمساعدة األدوية لألفراد المحتجزين في المرافق اإلصالحية  
ى مشروع القانون السناتور بيلي  على مستوى الوالية وتزويدهم ببرامج وخدمات التعافي. أشيد بالحاكمة هوكول والقائمين عل

وعضو الجمعية التشريعية روزنتال لتوسيع هذا األسلوب الفعال للعالج من اإلدمان على المواد األفيونية، مع العلم أن 
 المسؤولية عن صحة السكان المحتجزين تقع على عاتق الوالية."  

  
اإلدمان على الكحول وتعاطي المخدرات في الجمعية قال عضو الجمعية التشريعية فيل ستيك، رئيس اللجنة المعنية ب

"لقد كان من دواعي سروري أن أشارك في رعاية هذا القانون الذي من شأنه أن يسمح لألفراد المحتجزين   : التشريعية
 المصابين باضطرابات معينة ناجمة عن استخدام المواد المخدرة بفرصة المشاركة في برنامج العالج بمساعدة األدوية؛
وسيلة أفضل للرجال والنساء الذين يواجهون اإلدمان. شكًرا للجهات الراعية وللحاكمة هوكول على إدراكهم أهمية هذه 

  الخدمات."
  

على مدار السنوات العديدة الماضية، وضعت والية نيويورك نهًجا صارًما ومتعدد الجوانب للتصدي لوباء األفيون، وأنشأت 
سلسلة متواصلة رائدة على المستوى الوطني لرعاية اإلدمان مع خدمات الوقاية والعالج والتعافي الكاملة. لمكافحة هذا 

إلى الخدمات التقليدية، بما في ذلك خدمات األزمات، وبرامج العالج للمرضى   الوباء، عملت الوالية على توسيع الوصول
  الداخليين والخارجيين والمقيمين، فضالً عن العالج بمساعدة األدوية، والعالج المتنقل، وخدمات النقل.

  
 2016وصى في عام كانت الحاكمة هوكول عضوة في فريق عمل مكافحة الهيروين واألفيون في والية نيويورك، والذي أ

بخدمات جديدة غير تقليدية، بما في ذلك مراكز التعافي، ونوادي الشباب، وخدمات األقران الموسعة، ومراكز الوصول  
المفتوح، والتي توفر تقييمات وإحاالت فورية إلى الرعاية. تم ترسيخ هذه الخدمات منذ ذلك الحين في العديد من المجتمعات  

  وساعدت األشخاص المحتاجين في الحصول على رعاية أقرب إلى المكان الذي يعيشون فيه.  في جميع أنحاء الوالية،
  

يمكن لسكان نيويورك الذين يعانون من اإلدمان، أو الذين يعاني أحباؤهم أن يجدوا المساعدة واألمل من خالل االتصال برقم  
HOPEline  8-877-1في األسبوع على الرقم   أيام 7ساعة في اليوم و 24المجاني في الوالية على مدار-HOPENY 

 (.  467369" )الرمز المختصر HOPENY( أو بإرسال رسالة نصية بالمحتوى" 877-846-7369 -1)
  

يمكن العثور على عالج اإلدمان المتاح، بما في ذلك األزمات/ التخلص من السموم، أو مرضى العيادات الداخلية، أو اإلقامة،  
أو من  FindAddictionTreatment.ny.govالخارجية باستخدام لوحة توفر العالج على  أو رعاية مرضى العيادات

  .NYS OASAS خالل موقع ويب
  

إذا واجهت أنت أو أحد أحبائك عقبات تأمينية متعلقة بالعالج أو كنت بحاجة إلى مساعدة في تقديم استئناف لمطالبة  
أو إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى  888-614-5400عبر الهاتف على   CHAMPمرفوضة، فاتصل بخط مساعدة 

ombuds@oasas.ny.gov.  
  

###  
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