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للنشر ً

الحاكمة كاثي هوكول

الحاكمة هوكول تعلن عن توافر  2مليون دوالر لتعزيز خدمات مكافحة اإلدمان لمكافحة أزمة المواد األفيونية

يمكن لمقدمي الخدمات تلقي ما يصل إلى  200,000دوالر إلنشاء وحدات طبية متنقلة لتقديم خدمات طب اإلدمان
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن والية نيويورك قد حصلت على  2مليون دوالر من التمويل الفيدرالي من خالل برنامج
المنحة اإلجمالية لمنع تعاطي المخدرات والعالج منها لمساعدة مقدمي خدمات اإلدمان في مكافحة أزمة المواد األفيونية.
سيتم استخدام التمويل إلنشاء وحدات طبية متنقلة ( )MMUsلتوزيع األدوية لعالج اضطراب تعاطي المخدرات ،بما في
عا للقواعد الصادرة عن إدارة مكافحة المخدرات الفيدرالية للسماح بتشغيل هذه
ذلك الميثادون والبوبرينورفين .يأتي ذلك تبا ً
الوحدات من قبل مقدمي برنامج عالج المواد األفيونية ( )OTPالحالي .ستكون هذه أول وحدات طبية متنقلة في والية
نيويورك.
"إن مكافحة أزمة المواد األفيونية هي معركة شخصية بالنسبة لي ،وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لتعزيز الموارد
والخدمات ألولئك الذين يعانون من اإلدمان "،قالت الحاكمة هوكول" .ستقدم الوحدات الطبية المتنقلة األولى من نوعها في
والية نيويورك هذه الخدمة المهمة مباشرة إلى سكان نيويورك المحتاجين وتسمح لهم بتلقي الخدمات الحيوية دع ًما لهم في
طريقهم إلى التعافي".
مقدمو الخدمة الذين يقومون حاليًا بتشغيل برامج عالج المواد األفيونية المعتمدة من مكتب خدمات ودعم مكافحة اإلدمان
( )OASASمؤهلون لتلقي التمويل وسيتم منحهم ما يصل إلى  200,000دوالر الستخدامها في شراء وتحديث وحدات
طبية متنقلة .ستقدم هذه الوحدات المتنقلة خدمات تشمل تقييمات القبول وتوجيه األدوية ،وإعطاء األدوية والمراقبة،
واختبارات السموم ،والخدمات الطبية األخرى.
يمكن أن تساعد هذه الوحدات المتنقلة األشخاص الذين يواجهون عوائق أمام العالج ،بما في ذلك القرب الجغرافي من مرافق
برامج عالج المواد األفيونية وقضايا النقل ،وزيادة توافر العالج من اإلدمان بمساعدة األدوية .وستعمل على إكمال الخدمات
المتنقلة الموجودة بالفعل في جميع أنحاء والية نيويورك والتي يوفرها مقدمو الخدمات المعتمدون من مكتب خدمات ودعم
مكافحة اإلدمان ( ،)OASASبما في ذلك التقييم واالستشارة واألدوية األخرى غير الميثادون لعالج اإلدمان والتطبيب عن
بعد وخدمات النقل.
سيتم منح التمويل من خالل إجراءات تقديم الطلبات ( )RFAالتي يديرها مكتب خدمات ودعم مكافحة اإلدمان ()OASAS
في والية نيويورك .لالطالع على إجراءات تقديم الطلب هنا.
آخر موعد للطلبات هو  6ديسمبر.
قال السناتور بيت هاركارم" :نحن نعلم أن األشخاص الذين يعانون من اضطراب استخدام المواد المخدرة ،وخاصة أولئك
الذين يقيمون في المناطق الريفية في نيويورك ،ال يمكنهم دائ ًما الوصول إلى وسائل النقل أو األموال للسفر إلى مقدمي
العالج من المواد األفيونية .من خالل تأمين الحاكمة هوكول للتمويل الالزم ألول وحدات طبية متنقلة في الوالية ،سنجلب
الوسائل نحو التعافي حيث يعيش المحتاجون فعليًا على مستوى الوالية  -وسننقذ األرواح نتيجة لذلك".

قال عضو الجمعية التشريعية فيل ستيك" :يسعدنا ان يقوم مكتب خدمات ودعم مكافحة اإلدمان ( )OASASبتوفير
الوصول إلى العالج لإلدمان على المواد األفيونية بمساعدة طبية بطريقة أكثر سهولة في نيويورك .الميثادون هو نهج علمي
طويل األمد لمكافحة اإلدمان على الهيروين .يجب أن تكون مكافحة هذا الوباء على رأس أولويات حكومة الوالية .الوحدات
الطبية المتنقلة هي جهد مهم لتلبية تلك الحاجة الملحة".
على مدار السنوات العديدة الماضية ،وضعت والية نيويورك نه ًجا صار ًما ومتعدد الجوانب للتصدي لوباء األفيون ،وأنشأت
سلسلة متواصلة رائدة على المستوى الوطني لرعاية اإلدمان مع خدمات الوقاية والعالج والتعافي الكاملة .لمكافحة هذا
الوباء ،عملت الوالية على توسيع الوصول إلى الخدمات التقليدية ،بما في ذلك خدمات األزمات ،وبرامج العالج للمرضى
الداخليين والخارجيين والمقيمين ،فضالً عن العالج بمساعدة األدوية ،والعالج المتنقل ،وخدمات النقل.
كانت الحاكمة هوكول عضوة في فريق عمل مكافحة الهيروين واألفيون في والية نيويورك ،والذي أوصى في عام 2016
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
في جميع أنحاء الوالية ،وساعدت األشخاص المحتاجين في الحصول على رعاية أقرب إلى المكان الذي يعيشون فيه.
يمكن لسكان نيويورك الذين يعانون من اإلدمان ،أو الذين يعاني أحباؤهم أن يجدوا المساعدة واألمل من خالل االتصال برقم
 HOPElineالمجاني في الوالية على مدار  24ساعة في اليوم و 7أيام في األسبوع على HOPENY (1--8-877-1
 )877-846-7369أو بإرسال رسالة نصية بالمحتوى ( HOPENYالرمز المختصر .)467369
يمكن العثور على عالج اإلدمان المتاح ،بما في ذلك األزمات /التخلص من السموم ،أو مرضى العيادات الداخلية ،أو اإلقامة،
أو رعاية مرضى العيادات الخارجية باستخدام لوحة توفر العالج  NYS OASASعلى
 FindAddictionTreatment.ny.govأو من خالل موقع ويب .NYS OASAS
إذا واجهت أنت أو أحد أحبائك عقبات تأمينية متعلقة بالعالج أو كنت بحاجة إلى مساعدة في تقديم استئناف لمطالبة
مرفوضة ،فاتصل بخط مساعدة  CHAMPعبر الهاتف على  888-614-5400أو إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى
.ombuds@oasas.ny.gov
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