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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZYZNANIE NAWET 1 MLN USD NA 

ROZSZERZENIE ZAKRESU PROGRAMU LECZENIA UZALEŻNIENIA OD 
OPIOIDÓW W STANIE NOWY JORK  

  
Przyznanie nawet 1 mln USD istniejącym podmiotom realizującym programy 

leczenia uzależnienia od opioidów na utworzenie dodatkowych punktów 
świadczenia usług poza głównymi ośrodkami  

  
 
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj przyznanie funduszy w wysokości do 1 mln 
USD dla podmiotów oferujących programy leczenia uzależnienia od opioidów w celu 
uruchomienia dodatkowych punktów świadczenia usług. Inicjatywa ta ma pomóc w 
zapewnieniu tych usług w miejscach, w których obecnie nie są one świadczone, oraz w 
zaspokojeniu rosnącego zapotrzebowania na usługi leczenia uzależnienia od opioidów 
w całym stanie Nowy Jork.  
 
„Kryzys związany z uzależnieniami i przedawkowaniem narkotyków jest dla mnie i 
mojej rodziny sprawą osobistą. Mieszkańcy stanu Nowy Jork zmagających się z 
uzależnieniem powinni mieć zawsze dostęp do leczenia”, powiedziała gubernator 
Hochul. „Moja administracja jest w pełni zaangażowana w pomoc w rozszerzaniu i 
udoskonalaniu usług terapeutycznych oraz w zapewnieniu, aby wszyscy, którzy wpadli 
w pułapkę błędnego koła uzależnienia nie z własnej winy, w tym ci mieszkający w 
miejscach, w których jest utrudniony dostęp do możliwości leczenia, mogli otrzymać 
wsparcie, którego potrzebują i na które zasługują”.  
  
Komisarz Biura ds. Usług i Wsparcia dla Osób z Uzależnieniami, Chinazo 
Cunningham, powiedziała: „Leczenie i inne zasoby oferowane przez programy 
leczenia opioidów w stanie Nowy Jork mają kluczowe znaczenie w rozwiązywaniu 
trwającego kryzysu związanego z przedawkowaniem substancji i ratowaniu życia. 
Leczenie jest bezpieczne, skuteczne i ratuje życie, a dzięki temu finansowaniu 
pomagamy większej liczbie osób w całym stanie uzyskać dostęp do opieki, której 
potrzebują”.  
  
Maksymalnie pięć obecnie działających podmiotów realizujących programy leczenia 
dla osób nadużywających opioidów otrzyma jednorazowe dotacje w wysokości do 200 
000 USD na utworzenie dodatkowych placówek leczniczych. Obiekty te są tworzone 
jako część certyfikowanej przez OASAS, istniejącej sieci punktów, ale znajdują się w 



innej lokalizacji i nie ma wymagań dotyczących minimalnej lub maksymalnej odległości 
od pierwotnej placówki leczenia uzależnienia od opioidów. Przyznane fundusze można 
przeznaczyć na naprawy i konserwację budynków, w tym remonty, materiały i sprzęt 
medyczny oraz meble.  
  
Fundusze pochodzą z dodatkowego federalnego Grantu ramowego na profilaktykę 
i leczenie uzależnień (Substance Abuse Prevention and Treatment Block Grant) i są 
administrowane przez Biuro ds. Usług i Wsparcia dla Osób z Uzależnieniami Stanu 
Nowy Jork (NYS Office of Addiction Services and Supports, OASAS). Wniosek o 
dofinansowanie w ramach tego projektu oraz inne informacje są dostępne tutaj.  
  
Senator stanu, Pete Harckham, powiedział: „Musimy nadal poszerzać dostęp do 
leczenia zaburzeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i 
przełamywać bariery, aby chronić mieszkańców, zwłaszcza tych, którzy mieszkają w 
rejonach o znacząco wysokim wskaźniku przedawkowań opioidów. Zwiększenie 
środków finansowych zacznie przynosić efekty i doceniam to, że gubernator Hochul 
wykazuje niezłomne przywództwo i wsparcie w tym zakresie”.  
  
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. Pracujemy nad zwiększeniem dostępu do tradycyjnych usług, 
w tym usług pomocy w sytuacjach kryzysowych, programów leczenia stacjonarnego, 
ambulatoryjnego i dziennego, a także leczenia wspomaganego farmakologicznie, 
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, 
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 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.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Frfa%2Fotp-additional-location&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C3181d2606b3e499f13bc08da08f16bc7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637832130235737858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=n%2Fdcjb1qWvuM78q4SGMtRVKB1dO47LEjOl1cwoZ5%2FuQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffindaddictiontreatment.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C3181d2606b3e499f13bc08da08f16bc7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637832130235737858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5hmTAWXHMRtkT4IxXqzDjSrRo3cKhNDMhYzfBvSghPY%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%7C3181d2606b3e499f13bc08da08f16bc7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637832130235737858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cZLOxqGx2B9%2FwCbMwC6P%2FW55r9AtLfL7fZr4%2F9zJyrw%3D&reserved=0


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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