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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZEZNACZENIE 5 MLN USD DLA 
LOKALNYCH WIĘZIEŃ W CELU ZAPEWNIENIA USŁUG ZWIĄZANYCH Z 

LECZENIEM ZABURZEŃ SPOWODOWANYCH UŻYWANIEM SUBSTANCJI 
PSYCHOAKTYWNYCH U OSÓB OSADZONYCH W WIĘZIENIACH  

  
Nowe przepisy ustanawiają program leczenia wspomaganego farmakologicznie 

w więzieniach okręgowych  
  

Zwiększenie całkowitej kwoty finansowania OASAS dla lokalnych więzień do 8,81 
mln USD  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj przyznanie dodatkowych funduszy w 
wysokości 5 mln USD na świadczenie usług związanych z leczeniem zaburzeń 
spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych u osób osadzonych w 
zakładach karnych w ramach nowej ustawy nakazującej więzieniom okręgowym 
oferowanie usług leczenia wspomaganego lekami.  
  
„Ten projekt ustawy jest ważnym narzędziem w walce z nadużywaniem substancji 
psychoaktywnych i kryzysem opioidowym”, powiedziała Gubernator Hochul. 
„Poprzez zapewnienie usług związanych z leczeniem zaburzeń spowodowanych 
używaniem substancji psychoaktywnych u osób osadzonych w więzieniach zarówno 
stanowych, jak i lokalnych, osoby te będą miały możliwość leczenia swoich uzależnień 
i powrotu do zdrowego i produktywnego życia”.  
  
Nowe przepisy nakazują ustanowienie programów w celu zapewnienia leczenia 
wspomaganego lekami (MAT) dla osób osadzonych w stanowych i lokalnych 
zakładach karnych. Rozszerzenie MAT na placówki stanowe i lokalne umożliwi 
osadzonym dostęp do leków i terapii, które dadzą im możliwość leczenia uzależnienia, 
zmniejszając prawdopodobieństwo przedawkowania narkotyków po powrocie do 
społeczeństwa.  
  
Te dodatkowe fundusze pomogą lokalnym więzieniom w zapewnieniu różnych usług 
terapeutycznych, w tym: MAT, badań przesiewowych, oceny, usług klinicznych, grup 
wsparcia, zarządzania przypadkami oraz innych usług w zależności od potrzeb. Nowe 
fundusze zapewnią w sumie 8,81 mln USD lokalnym więzieniom z budżetu Biura ds. 
Usług i Wsparcia dla Osób z Uzależnieniami (Office of Addiction Services and 
Supports, OASAS) w celu leczenia zaburzeń spowodowanych używaniem substancji 
psychoaktywnych w warunkach więziennych.  



  
Kwoty finansowania dla każdego hrabstwa będą zależne of liczby osadzonych w 
lokalnych więzieniach. Hrabstwa będą miały możliwość elastycznego określenia 
najlepszego sposobu wykorzystania funduszy. Mogą one zawierać umowy na 
bezpośrednie usługi kliniczne i usługi wsparcia grupowego, pokrywać koszty związane 
z leczeniem wspomaganym lekami dla osób osadzonych w zakładach karnych oraz 
pomoc w zarządzaniu przypadkami/usługami po zwolnieniu z więzienia. Hrabstwa 
przedłożą swój plan do zatwierdzenia przez OASAS.  
  
Senator Jamaal Bailey powiedział: „Aby naprawdę skutecznie przeciwdziałać 
kryzysowi opioidowemu, musimy traktować go jak zagrożenie dla zdrowia publicznego 
i zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby pomoc dotarła do najbardziej potrzebujących. 
Stanowy wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych był zdecydowanie zbyt długo 
pomijany w wysiłkach na rzecz walki z kryzysem opioidowym, który spustoszył 
społeczności Bronksu i całego stanu. Podejmujemy historyczny krok w celu 
ustanowienia kompleksowego modelu opieki i rozszerzenia dostępu do ratującego 
życie leczenia dla osadzonych w więzieniach mieszkańców stanu Nowy Jork 
zmagających się z uzależnieniem. Fundusze te pozwolą ocalić dużą liczbę istnień 
ludzkich, wypełnią lukę w dostępie do opieki zdrowotnej dla osób osadzonych w 
więzieniach, zmniejszą recydywę i pomogą tym osobom powrócić do swoich 
społeczności. Chcę podziękować Gubernator Hochul za podpisanie tego aktu 
prawnego oraz pracownikom Biura ds. Usług i Wsparcia dla Osób z Uzależnieniami za 
zapewnienie dodatkowych funduszy na rozwiązanie tego kryzysu”.  
  
Członkini Zgromadzenia, Linda B. Rosenthal, powiedziała: „Żadna osoba walcząca 
z zaburzeniami związanymi z używaniem substancji nie powinna być pozbawiona 
dostępu do ratującego życie leczenia, w więzieniu czy też poza nim. Podpisując moją 
ustawę nakazującą włączenie leczenia wspomaganego lekami we wszystkich 
stanowych i lokalnych zakładach karnych, administracja stanu Nowy Jork 
zasygnalizowała, że uzależnienie powinno być traktowane jako problem zdrowia 
publicznego, a nie problem moralny. Te dodatkowe fundusze, które zostały przyznane 
przez Gubernator dla naszych lokalnych więzień, pomogą szybko wdrożyć solidne 
programy leczenia, które uratują wiele istnień ludzkich”.  
  
Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Alkoholizmu i Uzależnienia od Substancji 
Psychoaktywnych, senator Pete Harckham, powiedział: „Walka z kryzysem 
przedawkowania substancji psychoaktywnych w stanie Nowy Jork musi obejmować 
udostępnienie leczenia wspomaganego farmakologicznie dla osób osadzonych w 
zakładach karnych w całym stanie oraz zapewnienie im programów i usług 
naprawczych. Doceniam Gubernator Hochul oraz orędowników tej ustawy, senatora 
Bailey'a i członkinię Zgromadzenia, Lindę Rosenthal, za rozszerzenie tego 
skutecznego sposobu leczenia uzależnienia od opioidów, wiedząc, że władze stanowe 
są odpowiedzialne za zdrowie osadzonych w więzieniach”.  
  
Przewodniczący Komisji Zgromadzenia ds. Alkoholizmu i Uzależnienia od 
Substancji Psychoaktywnych, Członek Zgromadzenia, Phil Steck, powiedział: 



„Cieszę się, że mogłem współpromować projekt tej ustawy, która da osadzonym z 
pewnymi zaburzeniami związanymi z używaniem substancji możliwość uczestniczenia 
w programie leczenia wspomaganego lekami, co stanowi skuteczniejszy model terapii 
uzależnień dla mężczyzn i kobiet. Dziękuję promotorom tej ustawy i Gubernator Hochul 
za docenienie wagi tych usług”.  
  
W ciągu ostatnich kilku lat Stan Nowy Jork wprowadził dynamiczne, wielotorowe 
podejście do problemu epidemii opioidowej i opracował wiodące w skali kraju 
kontinuum opieki nad osobami z uzależnieniami w połączeniu z pełną profilaktyką, 
leczeniem i usługami odwykowymi. Aby zwalczyć tę epidemię, Stan pracuje nad 
rozszerzeniem dostępu do tradycyjnych usług, w tym usług pomocy w sytuacjach 
kryzysowych, programów leczenia stacjonarnego, ambulatoryjnego i rezydencyjnego, 
a także leczenia wspomaganego lekami, leczenia mobilnego i usług transportowych.  
  
Gubernator Hochul należała do Grupy Zadaniowej Stanu Nowy Jork ds. Heroiny 
i Opioidów (NYS Heroin and Opioid Task Force), która w 2016 roku zaleciła nowe, 
nietradycyjne usługi, w tym centra powrotu do zdrowia, kluby młodzieżowe, 
poszerzona pula grup wsparcia i ośrodki otwartego dostępu, które zapewniają 
błyskawiczne oceny stanu i skierowania do odpowiedniej opieki. Od tego czasu 
proponowane rozwiązania zostały wprowadzone w wielu miejscowościach w całym 
stanie i pomagają ludziom w potrzebie uzyskać dostęp do opieki bliżej ich miejsca 
zamieszkania.  
  
Mieszkańcy Nowego Jorku zmagający się z uzależnieniem lub ich bliscy mogą znaleźć 
pomoc i nadzieję, dzwoniąc pod bezpłatny, całodobowy numer HOPEline 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 dostępnej detoksykacji oraz leczeniu 
szpitalnym, rezydencyjnym i ambulatoryjnym można znaleźć pod 
adresem FindAddictionTreatment.ny.gov lub na stronie internetowej NYS OASAS.  
  
Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich doświadczyliście trudności w związku z leczeniem 
bądź potrzebujecie pomocy w złożeniu odwołania od odrzuconego roszczenia, 
zapraszamy do skorzystania z infolinii CHAMP pod numerem telefonu 888-614-5400 
lub napisania na adres ombuds@oasas.ny.gov.  
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