Do natychmiastowej publikacji: 19.11.2021

GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA UDOSTĘPNIENIE 2 MLN USD NA
ZWIĘSZENIE ZAKRESU USŁUG LECZENIA UZALEŻNIENIEŃ W WALCE Z
KRYZYSEM OPIOIDOWYM
Świadczeniodawcy mogą otrzymać do 200 000 USD na utworzenie mobilnych
jednostek w celu świadczenia usług z zakresu leczenia uzależnień
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że administracja stanu Nowy Jork
zabezpieczyła 2 mln USD z budżetu federalnego w ramach Grantu na profilaktykę
i leczenie uzależnień (Substance Abuse Prevention and Treatment Block Grant), aby
pomóc podmiotom oferującym usługi leczenia uzależnień w walce z kryzysem
opioidowym. Fundusze zostaną przeznaczone na utworzenie mobilnych jednostek
wsparcia medycznego (Mobile Medication Units), które będą wydawać leki stosowane
w leczeniu zaburzeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w tym
metadon i buprenorfinę. Wynika to z przepisów wydanych przez federalną agencję
antynarkotykową (Drug Enforcement Administration, DEA), na mocy jednostki takie
będą mogły być obsługiwane przez podmioty obecnie realizujące programy leczenia
dla osób nadużywających opioidów (Opioid Treatment Program, OTP). Będą to
pierwsze mobilne jednostki wsparcia medycznego w stanie Nowy Jork.
„Walka z kryzysem opioidowym jest dla mnie osobistym wyzwaniem i nadal będziemy
robić wszystko, co w naszej mocy, aby zwiększać zasoby i pomoc dla osób
zmagających się z uzależnieniem”, powiedziała Gubernator Hochul. „Te pierwsze w
swoim rodzaju mobilne jednostki wsparcia medycznego w stanie Nowy Jork pozwolą
wyjść z pomocą bezpośrednio do potrzebujących mieszkańców stanu Nowy Jork i
umożliwią im uzyskanie ważnej pomocy, której celem jest wsparcie osób walczących z
nałogiem na drodze do wyzdrowienia”.
Świadczeniodawcy, którzy obecnie realizują programy leczenia dla osób
nadużywających opioidów certyfikowane przez Biuro ds. Usług i Wsparcia dla Osób
z Uzależnieniami (Office of Addiction Services and Supports, OASAS), kwalifikują się
do otrzymania wsparcia finansowego w maksymalnej kwocie 200 000 USD, które
zostaną wykorzystane na zakup i doposażenie mobilnych jednostek dystrybucji leków.
Te mobilne jednostki będą oferować usługi, które obejmują ocenę możliwości przyjęcia
do programu leczenia i wprowadzenia leczenia farmakologicznego, podawanie leków i
obserwację, badania toksykologiczne i inne usługi medyczne.

Mobilne jednostki mogą pomóc osobom napotykającym na bariery w leczeniu, w tym
geograficzną odległość od placówek oferujących programy leczenia dla osób
nadużywających opioidów i problemy z transportem, a także zwiększą dostępność
leczenia uzależnień wspomaganego lekami. Uzupełnią one istniejące już w całym
stanie Nowy Jork usługi mobilne oferowane przez innych świadczeniodawców
certyfikowanych przez OASAS, w tym podmioty zajmujące się diagnostyką
uzależnionych, doradztwem, podawaniem leków innych niż metadon w leczeniu
uzależnień, telepraktyką i usługami transportowymi.
Fundusze będą przyznawane w ramach procedury zaproszenie do składania ofert
koordynowanej przez stanowe Biuro ds. Usług i Wsparcia dla Osób z Uzależnieniami.
Zaproszenia do składania ofert są dostępne do wglądu tutaj.
Termin składania wniosków upływa 6 grudnia.
Senator stanowy Pete Harckham powiedział: „Wiemy, że osoby z zaburzeniami
związanymi z używaniem substancji, zwłaszcza te zamieszkujące obszary wiejskie w
stanie Nowy Jork, nie zawsze mają dostęp do środków transportu lub funduszy na
podróż do podmiotów oferujących usługi leczenia uzależnienia od opioidów. Dzięki
Gubernator Hochul, która zabezpieczyła niezbędne fundusze na pierwsze w stanie
mobilne jednostki wsparcia medycznego, będziemy mogli zaoferować możliwości
leczenia wszędzie tam, gdzie mieszkają potrzebujący, co pozwoli nam skuteczniej
ratować życie”.
Członek Zgromadzenia, Phil Steck, powiedział: „Cieszymy się, że dzięki staraniom
OASAS medycznie wspomagane leczenie uzależnienia od opioidów stanie się bardziej
dostępne w stanie Nowy Jork. Metadon, którego skuteczność została potwierdzona
badaniami naukowymi, jest od dawna stosowanym lekiem w walce z uzależnieniem od
heroiny. Poradzenie sobie z problemem nadużywania substancji powinno być
najwyższym priorytetem dla władz stanowych. Mobilne jednostki wsparcia medycznego
stanowią ważny element w tych pilnych działaniach”.
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, administracja stanowa
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,
poszerzoną piulę grup wsparcia i ośrodki otwartego dostępu, które zapewniają
błyskawiczne oceny stanu i skierowania do odpowiedniej opieki. Od tego czasu usługi

te zostały wprowadzone w wielu społecznościach w całym stanie i pomogły ludziom w
potrzebie uzyskać dostęp do opieki bliżej ich miejsca zamieszkania.
Mieszkańcy stanu Nowy Jork zmagający się z uzależnieniem lub ich bliscy mogą
znaleźć pomoc i nadzieję, dzwoniąc pod bezpłatny, całodobowy i dostępny 7 dni w
tygodniu 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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