
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2/25/2022 للنشر فوًرا:

 

 
  الحاكمة هوكول تعلن عن توفر تمويل لتوسيع خدمات معالجة اضطراب تعاطي المواد المخدرة المتنقلة في مدينة نيويورك

  
دوالر لتأسيس وحدات األدوية المتنقلة لتوفير خدمات عالج  200,000يمكن لمقدمي الخدمات الحصول على ما يصل إلى 

  اضطراب تعاطي المواد المخدرة 
  

دوالر لمقدمي الخدمات إلقامة وحدات األدوية المتنقلة   1أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن توافر ما يصل إلى مليون  
لتوفير األدوية لعالج اضطراب تعاطي المواد المخدرة، بما في ذلك الميثادون والبكرينورفين. أصبح تطوير وحدات العالج 

(، مما يسمح بتشغيل هذه الوحدات من قبل  DEAقراعد إدارة مكافحة المخدرات )( ممكناً من خالل تغيير MMUالمتنقلة )
مزودي برنامج العالج األفيوني الحالي. يتم توفير هذا التمويل الفيدرالي لواليو نيويورك من خالل منحة الوالية الفدرالية  

خدمات اإلدمان وأشكال الدعم في   ( بإدارة مكتبRFAللتصدي لألفيون ويتم منحها من خالل فرص الشراء والتمويل ) 
  والية نيويورك ومؤسسة األبحاث للصحة العقلية.

 
"مع مواصلة أزمة اإلدمان والجرعات الزائدة مسارها المدمر في جميع أنحاء البالد، ما زلنا ملتزمين  قالت الحاكمة هوكول،

بزيادة الموارد ومساعدة سكان نيويورك الذين تأثروا وأسرهم. لقد شهدنا نجاح مبادرات العالج المتنقلة في الماضي، ومع 
متنقلة للوصول إلى سكان نيويورك ممن يحتاجون إليها وال يمكنهم  هذا التمويل الجديد، فإننا نؤدي إلى زيادة خدماتنا ال

  الوصول إلى هذه الخدمات الهامة ونحن نستمر في بناء والية نيويورك األكثر أمانا وصحة." 
  

دوالر لمزود في كل من األحياء الخمسة في مدينة نيويورك،    200,000إن الهدف من هذه المبادرة هو منح ما يصل إلى 
( بتقديم أكثر من منحة لكل منطقة بناًء على الطلبات  OASASومع ذلك فقد يقوم مكتب خدمات اإلدمان وأشكال الدعم )

ات التي تشمل تقييمات اإلدخال إلى المستشفيات وتحديد األدوية وتقديم المستلمة. ستقدم هذه الوحدات المتنقلة هذه الخدم
  األدوية واختبارات المراقبة وعلم السموم والخدمات الطبية األخرى.

  
  .هنا( وغيرها من المعلومات المتعلقة بهذه المبادرة RFAيمكن االطالع على فرص الشراء والتمويل )

  
لقرب  يمكن أن تساعد الوحدات المتنقلة األشخاص الذين يواجهون عوائق تحول دون حصولهم على العالج، بما في ذلك ا

( وقضايا النقل، وزيادة توافر الدواء الضطراب تعاطي المواد األفيونية. OTPالجغرافي من مرافق برنامج عالج األفيون )
وسوف تكمل عمل الخدمات المتنقلة الموجودة بالفعل والتي يقدمها مقدمي الخدمات المعتمدون لدى مكتب خدمات اإلدمان 

لتقييم أو االستشارة واألدوية غير الميثادون لعالج اضطراب تعاطي األفيون (، بما في ذلك اOASASوأشكال الدعم )
  والعالج عن بعد وخدمات النقل.

  
"لقد أثبتت أدوية عالج اإلدمان، مثل   (،OASASقال شينزو كننغهام مفوض مكتب خدمات اإلدمان وأشكال الدعم )

الميثادون والبكرينورفين، أنها تنقذ األرواح وتحسن النتائج الصحية بشكل كبير بين من يتأثرون باإلدمان. ستمكننا هذه 
الوحدات المتنقلة الجديدة من الوصول إلى األفراد المحتاجين الذين قد يواجهون صعوبات في السفر إلى برنامج في سياق  

وجاهي للحصول على األدوية. هذه خدمة مهمة ستصل إلى األشخاص في أماكن تواجدهم وسوف يستفيد منها إلى حد كبير 
  أشخاص في جميع أنحاء مدينة نيويورك." 

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Ffunding%2Frfa-medication-units-nyc&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd2717405119b45d7b5f008d9f89bd962%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637814170523085368%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KKGkbUMfHYKFd4BQQn9M%2Fo%2BJJuxlGCq5WsxrTc%2Fh2vU%3D&reserved=0


"مزقت أزمة تعاطي المواد األفيونية عائالت ومجتمعات ال حصر لها، وقد أدت إلى   قال عمدة مدينة نيويورك إريك آدمز،
لوفيات وإدمان الماليين. لقد حان الوقت في مواجهة هذا الوباء في النهاية من خالل العمل مع جميع مستويات مئات ا

الحكومة لتزويد سكان نيويورك بالدعم الذي يحتاجون إليه ويستحقونه. أثني على الحاكمة هوكول لتوسيع الموارد المتاحة 
  مة وحفظ األرواح." لمقدمي الخدمات الذين يقومون بأداء المهمة الحاس

  
"يجب أن نتعامل مع أزمة اإلدمان المستمرة ووضع موارد مناسبة للتوعية  قالت عضوة مجلس مدينة نيويورك ليندا لي، 

لمساعدة سكان نيويورك الذين يعانون من اضطراب تعاطي المواد المخدرة. سيعطي التمويل الذي توفره الحاكمة هوكول 
نقلة في الوالية مساعدة أكبر للعائالت التي تحتاج بشدة إلى هذه الخدمات في جميع أنحاء لتوسيع وحدات األدوية المت

  نيويورك." 
على مدى السنوات العديدة الماضية، وضعت والية نيويورك نهًجا قويًا ومتعدد الجوانب للتصدي لوباء الجرعات الزائدة،  

ن اإلدمان مع خدمات كاملة للوقاية والعالج والتعافي. لمكافحة  وأنشأت سلسلة متصلة رائدة على المستوى الوطني للرعاية م
هذا الوباء، عملت الوالية على توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات التقليدية، بما في ذلك خدمات األزمات ومرضى العيادات 

والخدمات المتنقلة للمعالجة  الداخلية ومرضى العيادات الخارجية وبرامج العالج السكني، باإلضافة إلى أدوية عالج اإلدمان 
  والنقل.

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

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

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

يمكن لسكان نيويورك الذين يصارعون اإلدمان، أو الذين يحتاجون إلى دعم أحبائهم أن يجدوا المساعدة واألمل من خالل  
- 1أيام في األسبوع على الرقم   7ساعة، و  24المجاني لدى الوالية، على مدار  HOPElineاالتصال على رقم هاتف 

778-8-7369-846-877-1HOPENY ( أو عن طريق إرسال ) كلمة "OPENYH  في رسالة نصية )رمز قصير "
467369.)   

 
يمكن العثور على خدمات عالج اإلدمان المتاحة بما في ذلك رعاية حاالت األزمات/التخلص من السموم أو رعاية مرضى  

العيادات الداخلية والرعاية السكنية أو رعاية العيادات الخارجية باستخدام لوحة معلومات توافر العالج في مكتب خدمات  
لموقع اإللكتروني لمكتب  أو من خالالFindAddictionTreatment.ny.gov ( علىOASASاإلدمان وأشكال الدعم )

  . ( في والية نيويوركOASASخدمات اإلدمان وأشكال الدعم ) 
  

إذا واجهت أنت أو أحد أحبائك عقبات تأمينية متعلقة بالعالج أو كنت بحاجة إلى مساعدة في تقديم استئناف لمطالبة  
( عبر  CHAMPمرفوضة، فاتصل بخط مساعدة مشروع الوصول المجتمعي بخصوص اإلدمان والرعاية الصحية العقلية )

  .ombuds@oasas.ny.gov أو إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى 888-614-5400الرقم  الهاتف على
  
  

###  
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 إلغاء االشتراك 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffindaddictiontreatment.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd2717405119b45d7b5f008d9f89bd962%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637814170523085368%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=umaDP%2BjudzCvE9aueGGxZcjc4ObljzjkgitpE5vzBAA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Ftreatment&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd2717405119b45d7b5f008d9f89bd962%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637814170523085368%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NAwELLzmrb4A1Xhyzs%2FvpOm5OChsPUw7uuIbXTu47%2FY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Ftreatment&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd2717405119b45d7b5f008d9f89bd962%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637814170523085368%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NAwELLzmrb4A1Xhyzs%2FvpOm5OChsPUw7uuIbXTu47%2FY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Ftreatment&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd2717405119b45d7b5f008d9f89bd962%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637814170523085368%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NAwELLzmrb4A1Xhyzs%2FvpOm5OChsPUw7uuIbXTu47%2FY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Ftreatment&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd2717405119b45d7b5f008d9f89bd962%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637814170523085368%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NAwELLzmrb4A1Xhyzs%2FvpOm5OChsPUw7uuIbXTu47%2FY%3D&reserved=0
mailto:ombuds@oasas.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd2717405119b45d7b5f008d9f89bd962%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637814170523085368%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hJwZ0H7eox3OgaeuyKUtOSXQNDzMmpPAgofEiApVumU%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESFC82863C2E7262B1852587F4006F3F3D00000000000000000000000000000000&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd2717405119b45d7b5f008d9f89bd962%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637814170523085368%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=bupIymsRFY3Mx8rpJzUn9Pu04NYecd7Pxt%2FKTE8dyjI%3D&reserved=0

