
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2022/ 3/ 25 للنشر فوًرا: 

 
 

مليون دوالر لتوسيع خدمات عالج اضطراب تعاطي المخدرات في والية   3.5الحاكمة هوكول تعلن عن توفر ما يصل إلى 
  نيويورك

  
  المستشفى ج خار للمرضى متكاملة   عالج برامج إلنشاء الخدمات لمقدمي التمويل منح سيتم

  
 

دوالر لمقدمي الخدمات لتطوير برامج عالج شاملة   3.5أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن توفر ما يصل إلى مليون  
ستسهل هذه البرامج على سكان نيويورك الذين يبحثون عن عالج الضطراب تعاطي  ومتكاملة للمرضى خارج المستشفى.

  الج الحاجة المستمرة للعالج الشامل في والية نيويورك.المخدرات الوصول إلى خدمات متعددة في مكان واحد وستع
 

"تلتزم والية نيويورك التزاًما تاًما بتوفير الموارد الالزمة لمساعدة أولئك الذين يعانون من اضطراب تعاطي المواد المخدرة،" 
اإلدمان. التمويل الكافي  . "مثل الكثير من سكان نيويورك، فقدت عائلتي أحد أحبائها وهو يصارع قالت الحاكمة هوكول

لمراكز العالج وبرامج التدخل وكسر الحواجز أمام الموارد ألولئك الذين يسعون للحصول على الدعم هو الطريقة التي  
سنتغلب بها على هذه األزمة، وسيساعد هذا التمويل سكان نيويورك في جميع أنحاء الوالية في الوصول إلى الرعاية التي 

  يحتاجون إليها." 

   
( تموياًل OASASمن مقدمي الخدمات المرخص لهم من مكتب خدمات اإلدمان وأشكال الدعم ) 15سيتم منح ما يصل إلى 

لتطوير برامج عالج متكاملة للمرضى خارج المستشفى، بما في ذلك دمج البرامج الحالية للمرضى خارج المستشفى وبرامج 
عالج األفيون، وتطوير برامج جديدة لعالج األفيون ودمجها مع خدمات المرضى خارج المستشفى، وتوسيع الوصول إلى  

  شفى من أجل توفير الخدمات لألشخاص الذين ال يتلقون أدوية لإلدمان.برامج عالج األفيون للمرضى خارج المست
  

"مع استمرار أزمة الجرعة الزائدة في التأثير على األفراد   قال شينزو كننغهام مفوض مكتب خدمات اإلدمان وأشكال الدعم:
ادة توافر هذه الخدمات المنقذة للحياة.  والعائالت والمجتمعات في جميع أنحاء الوالية، من األهمية بمكان أن نتخذ خطوات لزي

ستساعد هذه المبادرة األشخاص في الوصول إلى األدوية لعالج اإلدمان، فضالً عن المساعدة والموارد الهامة األخرى لدعمهم 
  في شفائهم." 

  
في ذلك تجديد المباني،  مليون دوالر من خالل هذه المبادرة، والتي يمكن استخدامها لعدة أغراض، بما 3.5يتوفر ما مجموعه 

سيتم توفير التمويل من خالل المنحة التكميلية للوقاية من تعاطي المخدرات   والمعدات الجديدة، والتدريب، ورواتب الموظفين.
تتوفر إجراءات   (. OASASوالعالج من تعاطي المواد المخدرة ويتم إدارتها من خالل مكتب خدمات اإلدمان وأشكال الدعم ) 

  .هنا( مع تفاصيل أخرى حول األهلية ومعلومات أخرى RFAب )تقديم الطل
  

: "ال يمكننا االنتظار حتى لحظات األزمات لحماية مجتمعاتنا والتصدي للتحديات التي تواجه العديد  قالت النائبة إيفيت كالرك
من سكان نيويورك عند البحث عن عالج لتعاطي المخدرات. سيساعد عمل الحاكمة كاثي هوكول في إنشاء برامج عالج  

بير مواطنينا الذين يحتاجون إلى عالج من اإلدمان والخدمات األخرى ذات  شاملة ومتكاملة للمرضى الخارجيين بشكل ك
الصلة. إنها خطوة مهمة في االتجاه الصحيح للتعامل بشكل هادف مع هذا الوباء الذي طال أمده في مجتمعاتنا والذي أدى إلى  

(،  COVID-19وتعاطيها خالل جائحة )مآسي ال داعي لها. لألسف، شهدت مدينتنا زيادة كبيرة في استخدام المواد المخدرة 
وخاصة بين الشباب. يجب أن نواصل العمل جنبًا إلى جنب لإلقرار بالحاجة إلى خدمات عالجية شاملة، ومساعدة أولئك الذين  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Frfa%2Fcomprehensive-integrated-treatment-programs&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3b5096af42c94804d5e808da0e88c7b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637838277892839047%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mQuxkeOYHqyxMO%2BzjDW7M%2FQYOOLlRXAQskgSLcz4eWQ%3D&reserved=0


يعانون من اإلدمان بشكل مناسب. إن جهود الحاكمة هوكول لمعالجة أزمة الصحة العامة هذه ليست جديرة بالثناء فحسب، بل  
  الشيء الصحيح الذي يجب القيام به وأنا أحيي قيادتها في هذا المجال." هي 

  
وهي أزمة أصبحت   -: "في جميع أنحاء واليتنا وأمتنا، يعاني ماليين األمريكيين من مرض اإلدمان قال النائب بول تونكو

ن هذه األزمة المتفاقمة وتقديم أكثر خطورة خالل هذا الوباء. لسنوات، دفعت في الكونغرس لدعم البرامج التي تتحدث ع
الموارد الالزمة لمجتمعاتنا، بما في ذلك تقديم التمويل بنجاح لبرنامج المنحة الفيدرالية لمنع تعاطي المواد المخدرة والعالج من  

( على عملهم OASASخالل خطة اإلنقاذ األمريكية. أنا ممتن للحاكمة هوكول ومكتب خدمات اإلدمان وأشكال الدعم )
  دؤوب لجلب األمل والتقدم إلى األمام لجيراننا وأحبائنا الذين هم في أمس الحاجة إليه." ال
  

"اضطراب تعاطي المخدرات هو مرض خبيث ويستحق األفراد في فترة التعافي دعمنا وليس  قالت النائبة كاثلين رايس:
لعار حول اإلدمان، ولزيادة الموارد لمن هم في  حكمنا. لقد أمضيت الكثير من مسيرتي المهنية أكافح من أجل إنهاء وصمة ا

  حاجة إليها. سيوفر هذا التمويل العالج المنقذ للحياة والدعم لسكان نيويورك المتعافين وعائالتهم." 
  

"ال يمكن كسب المعركة ضد أزمة الجرعة الزائدة بأنصاف اإلجراءات،   قال عضو مجلس الشيوخ عن الوالية بيتر هاركهام:
ولهذا السبب من المهم جًدا زيادة جهودنا في توفير العالج في العيادات الخارجية الضطراب تعاطي المخدرات بسهولة أكبر.  

ة قائمة على األدلة من شأنها سيؤدي هذا التمويل الجديد لمقدمي العالج إلى توسيع نطاق جهودهم في تقديم رعاية متكامل
  إشراك الناس وإنقاذ األرواح، وأشكر الحاكمة على دعمها لهذه المبادرة بقوة." 

  
: "بصفتي رئيًسا للجنة المعنية بإدمان الكحول والمخدرات في الجمعية، كان أحد أهدافي هو  قال عضو الجمعية فيل ستيك

العلم، بما في ذلك األدوية، ألولئك الذين يعانون من اضطراب تعاطي   توسيع الوصول إلى العالجات الطبية القائمة على
المخدرات. من خالل زيادة مستويات السعة الحالية لمرافق العالج وإضافة برامج إضافية، سنتمكن من إخراج المزيد من  

لهدف من خالل زيادة التمويل لقد أظهرت اإلدارة الفيدرالية الحالية التزامها بهذا ا األشخاص من دوامة تعاطي المخدرات.
  بشكل كبير للواليات، وهو ما نقدره بشدة." 

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

وأنشأت سلسلة متصلة رائدة على المستوى الوطني للرعاية من اإلدمان مع خدمات كاملة للوقاية والعالج والتعافي. عملت  
مات التقليدية، بما في ذلك خدمات األزمات، وبرامج العالج للمرضى الداخليين  نيويورك على توسيع نطاق الوصول إلى الخد

  والخارجيين والمقيمين، باإلضافة إلى األدوية لعالج اإلدمان، وخدمات العالج المتنقل والمواصالت.
  

ي أوصى في عام  لقد كانت الحاكمة هوكول أحد أعضاء فريق عمل مكافحة الهيروين واألفيون في والية نيويورك، والذ
بخدمات جديدة غير تقليدية، بما في ذلك مراكز التعافي، ونوادي الشباب، وخدمات األقران الموسعة، ومراكز   2016

الوصول المفتوح، والتي توفر تقييمات وإحاالت فورية إلى الرعاية. تم ترسيخ هذه الخدمات منذ ذلك الحين في العديد من  
ية، وساعدت األشخاص المحتاجين في الحصول على رعاية أقرب إلى المكان الذي يعيشون المجتمعات في جميع أنحاء الوال 

  فيه.
  

يمكن لسكان نيويورك الذين يعانون من اإلدمان، أو الذين يعاني أحباؤهم أن يجدوا المساعدة واألمل من خالل االتصال برقم  
HOPEline   8-877-1أيام في األسبوع على  7ساعة في اليوم و 24المجاني في الوالية على مدار-HOPENY (1 -

  (.467369)الرمز المختصر  HOPENY( أو بإرسال رسالة نصية بالمحتوى 877-846-7369
 

الداخلية، أو اإلقامة،  يمكن العثور على عالج اإلدمان المتاح، بما في ذلك األزمات/ التخلص من السموم، أو مرضى العيادات 
أو من    ddictionTreatment.ny.govFindAأو رعاية مرضى العيادات الخارجية باستخدام لوحة توفر العالج على 

  .OASAS NYS ويب موقعخالل 
  

إذا واجهت أنت أو أحد أفراد أسرتك عقبات تأمينية متعلقة بالعالج أو كنت بحاجة إلى مساعدة في تقديم استئناف لمطالبة 
أو إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى   888-614-5400عبر الهاتف على  CHAMPمرفوضة، فاتصل بخط مساعدة  

as.ny.govombuds@oas . 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.findaddictiontreatment.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3b5096af42c94804d5e808da0e88c7b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637838277892839047%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xOzqaces25lRYdu3FkqphJqdBJ32qhViXmV6v69JT6g%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Ftreatment&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3b5096af42c94804d5e808da0e88c7b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637838277892839047%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=GuuQ0qjmYICLiRY1t%2BIOsNYcRSTB1jJIPTt60btHzQM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Ftreatment&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3b5096af42c94804d5e808da0e88c7b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637838277892839047%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=GuuQ0qjmYICLiRY1t%2BIOsNYcRSTB1jJIPTt60btHzQM%3D&reserved=0
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