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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA DUŻE INWESTYCJE NA RZECZ 
USPRAWNIENIA POMOCY PSYCHIATRYCZNEJ DLA OSÓB W SYTUACJACH 

KRYZYSOWYCH   
  

27,5 mln USD przeznaczono na zwiększenie finansowania miejsc w szpitalach 
psychiatrycznych  

  
9 mln USD przeznaczono na rekrutację lekarzy psychiatrów i personelu 

pielęgniarskiego  
  

12,5 mln USD rocznie przeznaczono na 500 dodatkowych miejsc w ośrodkach 
zakwaterowania socjalnego dla osób w kryzysie bezdomności   

  
Inwestycje będą opierać się na wartym 10 mld USD planie gubernator Hochul 

mającym na celu usprawnienie systemu opieki zdrowotnej (w tym 577 mln USD 
dodatkowych środków na lokalne programy i usługi w zakresie zdrowia 

psychicznego)  
   

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś podczas spotkania z burmistrzem Nowego Jorku 
Erikiem Adamsem duże inwestycje, które pomogą poprawić dostęp do doraźnej opieki 
psychiatrycznej i miejsc w szpitalach psychiatrycznych w całym stanie Nowy Jork. 
Inicjatywy te są częścią planu zapewnienia niezbędnego wsparcia i usług dla osób z 
poważnymi chorobami psychicznymi w kryzysie bezdomności, a także innych osób w 
sytuacjach kryzysowych. Inwestycje obejmują 27,5 mln USD rocznie na miejsca na 
oddziałach psychiatrycznych, 9 mln USD rocznie na rekrutację lekarzy psychiatrów i 
personelu pielęgniarskiego oraz 12,5 mln USD rocznie na 500 dodatkowych miejsc w 
ośrodkach mieszkalnych, aby osoby doświadczające bezdomności nie musiały 
opuszczać swoich społeczności.  
  

„Przez długi czas nasz system opieki zdrowotnej cierpiał z powodu niedoinwestowania, 
a pandemia tylko pogorszyła sytuację mieszkańców stanu Nowy Jork cierpiących na 
poważne choroby psychiczne, którzy doświadczają bezdomności” – powiedziała 
gubernator Hochul. „Jestem dumna, że mogę w końcu wraz z burmistrzem Adamsem 
opowiedzieć o naszych działaniach na rzecz usprawnienia systemu usług w zakresie 
zdrowia psychicznego dla osób w niestabilnej sytuacji mieszkaniowej i zwiększenia 
liczby miejsc na oddziałach psychiatrycznych. Musimy zacieśnić współpracę, aby nasze 



metro – siła napędowa Nowego Jorku – było bezpiecznym miejscem dla wszystkich 
pasażerów, a także aby zapewnić pomoc potrzebującym”.  

   
Komisarz Urzędu ds. Zdrowia Psychicznego, dr Ann Sullivan, 
powiedziała: „Propozycja budżetu zgłoszona przez gubernator Hochul i wdrażane 
przez nią inicjatywy mają bezprecedensowy charakter i znacznie poprawią poziom 
usług w zakresie zdrowia psychicznego w stanie Nowy Jork. Ogłoszone dziś działania 
oraz współpraca z burmistrzem Adamsem pozwolą szybko i skutecznie świadczyć 
usługi na rzecz osób w kryzysie zdrowia psychicznego”.  
  
Jedną z przyczyn niedoboru łóżek na oddziałach psychiatrycznych w Nowym Jorku i w 
całym stanie jest niższy poziom refundacji w programie Medicaid za stacjonarną opiekę 
psychiatryczną w porównaniu z oddziałami typowo medycznymi/chirurgicznymi. Warta 
27,5 mln USD  
inwestycja zwiększy o 20% obecne finansowanie łóżek na oddziałach psychiatrycznych 
w ramach Medicaid i pomoże odzyskać miejsca na tych oddziałach – w samym mieście 
Nowy Jork będzie ich ponad 600.  
  
Drugim wyzwaniem związanym z odzyskaniem miejsc na oddziałach psychiatrycznych 
jest ogólnokrajowy niedobór lekarzy psychiatrów i personelu pielęgniarskiego. 
Gubernator Hochul przeznaczy 9 mln USD rocznie na program umarzania kredytów w 
celu pozyskania specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego do lokalnych szpitali i 
ośrodków zdrowia.  
  
Inwestycja w wysokości 12,5 mln USD rocznie na 500 dodatkowych miejsc w ośrodkach 
mieszkalnych pomoże szybciej ustabilizować sytuację mieszkaniową osób w kryzysie, 
które obecnie mieszkają na ulicach, stacjach metra i w schroniskach. Ośrodki te będą 
stanowić dodatkowe zasoby, których stan będzie potrzebować, gdy wiosną zaczną 
działać zapowiadane przez panią gubernator zespoły wsparcia w zakresie 
bezpiecznych opcji (Safe Options Support, SOS). Dodatkowe miejsca będą 
uzupełnieniem dla 10 000 miejsc zakwaterowania socjalnego zapowiedzianych w planie 
mieszkaniowym gubernator o wartości 25 mld USD.  
  
Inwestycje te będą opierać się na wartym 10 mld USD planie mającym na celu 
usprawnienie systemu opieki zdrowotnej oraz na propozycji budżetu, która obejmuje 
rekordowy, bo wynoszący aż 577 mln USD (17,2%) wzrost wydatków na kluczowe 
programy i usługi w zakresie zdrowia psychicznego. Oto te inicjatywy budżetowe:  
  

• 21 mln USD na utworzenie 20 nowych zespołów SOS, składających się ze 
specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego, którzy będą bezpośrednio i 
indywidualnie pomagać mieszkańcom stanu Nowy Jork w kryzysie bezdomności.  

• Plan mieszkaniowy o wartości 25 mld USD obejmujący utworzenie i zachowanie 
10 000 miejsc zakwaterowania socjalnego w ciągu najbliższych pięciu lat w celu 
walki z bezdomnością.  



• Inwestycje w siłę roboczą poprzez rekordową korektę kosztów utrzymania (Cost 
of Living Adjustment, COLA) o 5,4% dla lokalnych dostawców usług w zakresie 
zdrowia psychicznego oraz premie retencyjne w wysokości do 3000 USD.  

• Inwestycja w wysokości 35 mln USD w roku budżetowym 2023, która wzrośnie 
do 60 mln USD w roku budżetowym 2024, mająca na celu przygotowanie 
stanowej infrastruktury telefonicznej do uruchomienia w całym kraju infolinii 9-8-
8, która będzie zapobiegać samobójstwom i kryzysom związanym ze zdrowiem 
behawioralnym.  

  
Senator Samra Brouk powiedziała: „Jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, stan Nowy 
Jork stoi w obliczu kryzysu, który pochłonął wiele istnień ludzkich, a może pochłonąć 
jeszcze więcej. Nie możemy dłużej ignorować tego kryzysu ani szukać wyjścia z niego 
poprzez ośrodki odosobnienia, dlatego w Senacie opowiadałam się za sprawdzonymi, 
opartymi na leczeniu rozwiązaniami, takimi jak mieszkania zakwaterowania socjalnego, 
które zaspokajają potrzeby terapeutyczne naszych rodzin w kryzysie bezdomności oraz 
poprawiają dostępność leczenia. Po dekadach zamykania stacjonarnych oddziałów 
psychiatrycznych mimo rosnącego zapotrzebowania działania gubernator Hochul 
zwiastują zmianę sytuacji, dlatego bardzo mnie cieszą ogłoszone dziś poważne 
inwestycje w usprawnienie systemu pomocy psychiatrycznej dla osób w kryzysie. 
Kontynuując prace nad budżetem stanowym, który kompleksowo zaspokaja potrzeby 
naszych rodzin, powinniśmy konsekwentnie opierać się na tych inwestycjach i pomagać 
mieszkańcom stanu Nowy Jork, którzy potrzebują pomocy w związku ze zdrowiem 
psychicznym”.  
  
Członkini Zgromadzenia Aileen Gunther powiedziała: „Pragnę podziękować 
gubernator Hochul za olbrzymie inwestycje w poprawę stanu zdrowia psychicznego. To 
wsparcie jest nam dziś potrzebne jak nigdy wcześniej. Brak wsparcia ochrony zdrowia 
psychicznego doprowadził do kryzysu w tym stanie. Mówiliśmy o tym od lat, dlatego 
cieszę się, że władze w końcu zaczęły działać i zapewnią dostęp do pomocy oraz 
potrzebnych usług”.  
  

Burmistrz miasta Nowy Jork, Eric Adams, powiedział: „Nie możemy przymykać 
oczu, gdy nasi mieszkańcy są w kryzysowej sytuacji. Nie możemy dalej akceptować 
systemu, który zmusza naszych mieszkańców do szukania schronienia na stacjach 
metra, ponieważ nie mają gdzie zwrócić się o pomoc. Nie będziemy tego dłużej 
tolerować w naszym mieście. Jestem wdzięczny pani gubernator Hochul za współpracę, 
której filarami są współczucie, empatia i potrzeba niesienia pomocy. Te inwestycje w 
zdrowie psychiczne są skierowane do najbardziej potrzebujących i mają pomóc znaleźć 
dom osobom w kryzysie bezdomności”.  
  
Członkini Rady Miasta, Linda Lee, powiedziała: „Pierwszym krokiem na drodze do 
naprawy systemu opieki w zakresie zdrowia psychicznego w Nowym Jorku jest pomoc 
najbardziej potrzebującym. Wyrażam uznanie dla inicjatyw ogłoszonych przez 
gubernator Hochul i burmistrza Adamsa, mających na celu zwiększenie funduszy na 
mieszkania zakwaterowania socjalnego i stałe miejsca zamieszkania, a także na 



leczenie nowojorczyków rozpaczliwie potrzebujących pomocy psychiatrycznej. 
Inwestycje te pomogą mieszkającym na ulicy nowojorczykom znaleźć mieszkania i 
pomoc lekarską, a także pozwolą usprawnić proces rekrutacji lekarzy, których nasze 
miasto tak bardzo potrzebuje”.  
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