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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA UDOSTĘPNIENIE FUNDUSZY NA 

ROZSZERZENIE MOBILNYCH USŁUG LECZENIA ZABURZEŃ 
SPOWODOWANYMI NADUŻYWANIEM ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH W 

NOWYM JORKU  
  

Świadczeniodawcy mogą otrzymać do 200 000 USD na utworzenie mobilnych 
jednostek wsparcia farmakologicznego w celu zapewnienia usług leczenia 

zaburzeń spowodowanych nadużywaniem substancji  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj dostępność nawet 1 mln USD dla 
świadczeniodawców w celu ustanowienia mobilnych jednostek wsparcia 
farmakologicznego (MMU), których zadaniem będzie dostarczanie leków w leczeniu 
zaburzeń spowodowanych nadużywaniem substancji psychoaktywnych, w tym 
metadonu i buprenorfiny. Utworzenie tych jednostek MMU jest możliwe dzięki zmianie 
zasad Amerykańskiej Agencji Antynarkotykowej (Drug Enforcement Administration, 
DEA), która zezwoliła na prowadzenie tych jednostek przez podmioty obecnie 
realizujące programy leczenia dla osób nadużywających opioidów (Opioid Treatment 
Program, OTP). To federalne finansowanie trafia do stanu Nowy Jork za 
pośrednictwem federalnego grantu na rzecz walki ze stanowym kryzysem opioidowym 
(State Opioid Response) i zostało przyznane w ramach wniosku o przyznanie wsparcia 
finansowego administrowanego przez Biuro ds. Usług i Wsparcia dla Osób 
z Uzależnieniami w stanie Nowy Jork (New York State Office of Addiction Services and 
Supports, OASAS) oraz Fundację ds. Badań związanych z Higieną Umysłową 
(Research Foundation for Mental Hygiene).  
 
„Ponieważ w całym kraju wciąż widzimy destrukcyjne skutki uzależnień i nadużywania 
substancji, pozostajemy zaangażowani w zwiększanie zasobów i pomoc 
nowojorczykom i ich rodzinom, których dotykają te problemy”, powiedziała 
gubernator Hochul. „Mobilne jednostki wsparcia farmakologicznego przynosiły dobre 
efekty w przeszłości, a dzięki temu nowemu finansowaniu rozszerzamy zakres 
naszych mobilnych usług, aby dotrzeć do potrzebujących mieszkańców stanu Nowy 
Jork, którzy nie mogą uzyskać dostępu do tego ważnego wsparcia w dobie 
zwiększania bezpieczeństwa i stanu zdrowia w stanie Nowy Jork”.  
  
Celem tej inicjatywy jest przyznanie do 200 000 USD świadczeniodawcom w każdej z 
pięciu dzielnic miasta Nowy Jork, jednakże OASAS może przyznać więcej niż jeden 
grant danej dzielnicy w zależności od liczby otrzymanych wniosków. 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.  
  
Wnioski o dofinansowanie (RFA) oraz inne informacje dotyczące tej inicjatywy można 
uzyskać tutaj.  
  
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 
środków farmakologicznych stosowanych w leczeniu zaburzeń spowodowanych 
używaniem opioidów. Uzupełnią one istniejące już mobilne usługi oferowane przez 
innych świadczeniodawców certyfikowanych przez OASAS, w tym podmioty zajmujące 
się diagnostyką uzależnionych, doradztwem, podawaniem leków innych niż metadon w 
leczeniu zaburzeń związanych z używaniem opioidów, telemedycyną i usługami 
transportowymi.  
  
Komisarz OASAS, Chinazo Cunningham, powiedziała: „Udowodniono, że leki 
stosowane w leczeniu uzależnień, takie jak metadon i buprenorfina, ratują życie i 
znacznie poprawiają stan zdrowia osób dotkniętych uzależnieniem. Te nowe mobilne 
jednostki pozwolą nam dotrzeć do osób w potrzebie, które mogą mieć trudności w 
dotarciu do stacjonarnych punktów wsparcia farmakologicznego. Jest to ważna usługa, 
która wyjdzie do ludzi, do miejsc, w których oni się znajdują i przyniesie ogromne 
korzyści ludziom w całym mieście Nowy Jork”.  
  
Burmistrz Nowego Jorku, Eric Adams, powiedział: „Kryzys opioidowy rozbił wiele 
rodzin i społeczności, doprowadził do setek zgonów i spowodował miliony uzależnień. 
Nadszedł czas, abyśmy wreszcie stawili czoła tej pladze, współpracując ze wszystkimi 
szczeblami władz, aby zapewnić mieszkańcom Nowego Jorku wsparcie, którego 
potrzebują i na które zasługują. Dziękuję gubernator Hochul za zwiększenie zasobów 
dla świadczeniodawców wykonujących tę kluczową dla misji pracę i ratujących życie”.  
  
Członkini Rady Miasta Nowy Jork, Linda Lee, powiedziała: „Musimy zająć się 
trwającym kryzysem uzależnień i zapewnić odpowiednie środki na dotarcie do 
potrzebujących, aby pomóc nowojorczykom zmagającym się z zaburzeniami 
spowodowanymi nadużywaniem substancji. Fundusze zapewnione przez gubernator 
Hochul na stworzenie dodatkowych mobilnych jednostek wsparcia farmakologicznego 
na terenie stanu dadzą większą pomoc rodzinom w całym stanie Nowy Jork, które 
rozpaczliwie potrzebują tych usług”.  
W ciągu ostatnich kilku lat Stan Nowy Jork wprowadził radykalne, wielotorowe 
podejście do problemu przedawkowania substancji i stworzył wiodący w skali kraju 
program opieki nad osobami uzależnionymi, obejmujący pełną profilaktykę, leczenie i 
usługi w zakresie powrotu do zdrowia. Aby zwalczyć tę epidemię, administracja stanu 
pracuje nad rozszerzeniem dostępu do tradycyjnych usług, w tym usług pomocy 
w sytuacjach kryzysowych, programów leczenia stacjonarnego, ambulatoryjnego 
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i dziennego, a także leków stosowanych w leczeniu uzależnień, leczenia mobilnego 
oraz 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 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 leczenia 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 wysłania wiadomości e-mail na adres ombuds@oasas.ny.gov.  
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