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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA UDOSTĘPNIENIE DO 3,5 MLN USD NA 
ROZSZERZENIE USŁUG LECZENIA ZABURZEŃ ZWIĄZANYCH Z UŻYWANIEM 

SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W STANIE NOWY JORK  
  

Fundusze zostaną przyznane świadczeniodawcom na tworzenie zintegrowanych 
programów leczenia ambulatoryjnego  

  
 
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj udostępnienie do 3,5 mln USD dla 
świadczeniodawców w celu opracowania kompleksowych programów zintegrowanego 
leczenia ambulatoryjnego (Comprehensive Integrated Outpatient Treatment Programs, 
OTP). Programy te ułatwią mieszkańcom stanu Nowy Jork, poszukującym leczenia 
zaburzeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, dostęp do wielu usług 
w jednym miejscu i są odpowiedzią na ciągłe zapotrzebowanie na kompleksowe 
leczenie w stanie Nowy Jork.  
 
„Władze stanu Nowy Jork są w pełni zaangażowane w zapewnianie niezbędnych 
zasobów, aby pomóc osobom zmagającym się z zaburzeniami używania substancji 
psychoaktywnych”, powiedziała gubernator Hochul. „Tak jak zbyt wielu mieszkańców 
stanu Nowy Jork, moja rodzina również straciła bliską osobę, która walczyła z 
uzależnieniem. Odpowiednie finansowanie ośrodków leczenia i programów 
interwencyjnych oraz przełamywanie barier w dostępie do zasobów dla osób 
szukających wsparcia to sposób na przezwyciężenie kryzysu, a te fundusze pomogą 
mieszkańcom stanu Nowy Jork uzyskać dostęp do opieki, której potrzebują”.  

  
Do 15 świadczeniodawców posiadających zezwolenie OASAS otrzyma dofinansowanie 
na opracowanie zintegrowanych programów leczenia ambulatoryjnego, w tym na 
integrację istniejących programów ambulatoryjnych z programami leczenia uzależnień 
od opioidów, opracowywanie nowych programów OTP w celu integracji z usługami 
ambulatoryjnymi oraz rozszerzenie dostępu do ambulatoryjnych programów OTP w celu 
zapewnienia usług osobom, które nie otrzymują leków stosowanych w leczeniu 
uzależnień.  
  
Komisarz Biura ds. Wsparcia dla Osób z Uzależnieniami, Chinazo Cunningham, 
powiedziała: „Ponieważ kryzys związany z przedawkowaniem cały czas dotyka osoby, 
rodziny i społeczności w całym stanie, niezwykle ważne jest, abyśmy podjęli kroki w 
celu zwiększenia dostępności tych ratujących życie usług. Ta inicjatywa pomoże 



zapewnić dostęp do leków stosowanych w leczeniu uzależnień, a także do innych 
ważnych form pomocy i zasobów wspierających ich w powrocie do zdrowia”.  
  
W ramach tej inicjatywy do dyspozycji jest łącznie 3,5 mln USD, które można 
przeznaczyć na różne cele, w tym remonty budynków, nowy sprzęt, szkolenia i 
wynagrodzenia pracowników. Fundusze będa pochodzić 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 (Office of Addiction Services and Supports, OASAS). Wniosek o 
dofinansowanie, zawierający dalsze szczegóły dotyczące kwalifikowalności i inne 
informacje, jest dostępny tutaj.  
  
Reprezentantka, Yvette Clarke, powiedziała: „Aby chronić nasze społeczności nie 
możemy czekać do kryzysowego momentu, dlatego teraz musimy zająć się 
problemami, z którymi boryka się wielu mieszkańców stanu Nowy Jork poszukujących 
pomocy w leczeniu uzależnień. Działania gubernator Kathy Hochul, mające na celu 
ustanowienie Kompleksowych Zintegrowanych Programów Leczenia Ambulatoryjnego, 
znacząco pomogą naszym obywatelom potrzebującym leczenia uzależnień i innych 
powiązanych usług. Jest to ważny krok we właściwym kierunku, aby w sposób 
konstruktywny zająć się tą długotrwałą epidemią w naszych społecznościach, która 
prowadzi do niepotrzebnych tragedii. Niestety, w czasie pandemii COVID-19 w naszym 
mieście nastąpił dramatyczny wzrost używania i nadużywania substancji 
psychoaktywnych, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Musimy nadal pracować ramię w 
ramię, aby uznać potrzebę kompleksowych usług terapeutycznych i odpowiednio 
pomóc osobom zmagającym się z uzależnieniem. Działania gubernator Hochul 
zmierzające do rozwiązania tego kryzysu zdrowia publicznego są nie tylko godne 
pochwały, ale także słuszne i wyrażam uznanie dla jej przywództwo w tej kwestii”.  
  
Reprezentant, Paul Tonko, powiedział: „W naszym całym stanie i kraju miliony 
Amerykanów zmagają się z chorobą uzależnienia – kryzysem, który w czasie pandemii 
jeszcze bardziej się pogłębił. Od lata mojej pracy w Kongresie dążę do promowania 
programów, które przeciwdziałają temu nasilającemu się kryzysowi i dostarczają 
naszym społecznościom potrzebnych środków, m.in. dzięki naszemu Planowi 
Ratowania Ameryki (American Rescue Plan) udało mi się zapewnić finansowanie 
programu federalnego grantu ramowego na profilaktykę i leczenie uzależnień. Jestem 
wdzięczny gubernator Hochul i OASAS za ich nieustającą pracę na rzecz zapewnienia 
nadziei i drogi rozwoju dla naszych sąsiadów i bliskich, którzy najbardziej tego 
potrzebują”.  
  

Reprezentantka, Kathleen Rice, powiedziała: „Zaburzenia związane z używaniem 
substancji psychoaktywnych to podstępna choroba, a osoby wychodzące z nałogu 
potrzebują naszego wsparcia, a nie osądu. Przez większość mojej kariery zawodowej 
walczyłam o zniesienie stygmatyzacji związanej z uzależnieniami oraz o zwiększenie 
zasobów dla osób potrzebujących. Środki te zapewnią ratujące życie leczenie i 
wsparcie dla powracających do zdrowia mieszkańców stanu Nowy Jork i ich rodzin”.  
  

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


Senator stanu, Pete Harckham, powiedział: „Nie możemy wygrać walki z kryzysem 
przedawkowania, stosując półśrodki, dlatego tak ważne jest zwiększanie naszych 
działań na rzecz łatwiejszego dostępu do leczenia ambulatoryjnego zaburzeń 
związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Te nowe fundusze dla 
podmiotów świadczących usługi w zakresie leczenia pozwolą zwiększych ich działania 
na rzecz oferowania zintegrowanej opieki opartej na dowodach naukowych, która 
zaangażuje ludzi i uratuje im życie, dlatego dziękuję gubernator za zdecydowane 
poparcie tej inicjatywy”.  
  
Członek Zgromadzenia, Phil Steck, powiedział: „Jako przewodniczący Komisji 
Zgromadzenia ds. Alkoholizmu i Uzależnień od Substanjci Psychoaktywnych (Assembly 
Committee on Alcoholism and Drug Abuse), jednym z moich celów jest rozszerzenie 
dostępu do opartych na podstawach naukowych metod leczenia, w tym leków, dla osób 
cierpiących na zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych. Dzięki 
zwiększeniu obecnej liczby miejsc w placówkach leczniczych i wprowadzeniu 
dodatkowych programów będziemy w stanie pomóc większej liczbie osób wyrwać się z 
cyklu używania substancji psychoaktywnych. Obecna administracja federalna wykazała 
swoje zaangażowanie w realizację tego celu, znacznie zwiększając fundusze dla władz 
poszczególnych stanów, za co jesteśmy bardzo wdzięczni”.  
  
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 Nowy Jork pracuje 
nad rozszerzeniem dostępu do tradycyjnych usług, w tym usług pomocy w sytuacjach 
kryzysowych, programów leczenia stacjonarnego, ambulatoryjnego 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, całotygodniowy numer 
HOPEline 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) lub wysyłając SMS o treści HOPENY 
(krótki 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 za pomocą pulpitu 



nawigacyjnego dostępności leczenia NYS OASAS 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 napisania na adres ombuds@oasas.ny.gov.  

  
###  

  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 
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