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   وباء األفٌون لمعالجة  الحاكمة هوكول تطلع سكان نٌوٌورك على الجهود المبذولة
   

   خدمات الوقاٌة والعًلج والتعافً  توفر تموًًٌل تارٌخًٌا من أجل2023المٌزانٌة المقررة للسنة المالٌة 
   

  تعٌٌن ومخطط الجتماع أعضاء المجلس االستشاري لتسوٌة األمور المتعلقة بالمواد األفٌونٌة
   

   
استجابةً للمعلومات . أطلعت الحاكمة كاثً هوكول الٌوم سكان نٌوٌورن على الجهود الجارٌة للتصدي لوباء المواد األفٌونٌة

 أمرٌكً 107,000التً صدرت حدٌثًا من المراكز األمرٌكٌة لمكافحة األمراض والولاٌة منها والتً تشٌر إلى وفاة أكثر من 
بسبب جرعات زائدة العام الماضً تعمل الحاكمة على تعزٌز االستثمارات الجارٌة والتزامها المستمر بمعالجة هذه المشكلة 

  . الحرجة
   

إن األرلام الصادرة عن مراكز السٌطرة على األمراض والولاٌة منها مذهلة حٌث تظهر أن وباء  "قالت الحاكمة هوكول،
األفٌون ٌستمر فً إزهاق أرواح ثمٌنة مما ٌؤدي إلى تدمٌر العائالت والمجتمعات فً جمٌع أنحاء والٌة نٌوٌورن 

ستحارب إدارتً ٌومٌاً لتزوٌد سكان نٌوٌورن بوصول أكثر إلى الموارد والخدمات : لٌس هنان مجال للخطأ." "وخارجها
سنفعل كل ما فً وسعنا لتمكٌن سكان نٌوٌورن بالمعلومات التً ٌحتاجونها لحماٌة أنفسهم وأحبائهم . والرعاٌة المنمذة للحٌاة

   ."من أزمة الصحة العامة هذه
   

 Office of)كان أحد اإلجراءات األولى للحاكمة عند تولٌها منصبها هو تعٌٌن مفوض جدٌد لمكتب خدمات ودعم اإلدمان 
Addiction Services and Supports, OASAS) . منذ تعٌٌنها تعمل الدكتورة تشاٌنزو كننؽهام وهً طبٌبة وخبٌرة

  . فً عالج اضطراب تعاطً المخدرات على توسٌع وتعزٌز نظام خدمات اإلدمان فً الوالٌة
   

أنا فخورة بتعٌٌنً من لبل الحاكمة هوكول للمساعدة "قالت الدكتورة تشاٌنازو كننغهام مفوضة مكتب خدمات ودعم اإلدمان، 
ٌعد ضمان الوصول العادل إلى . فً تنفٌذ أجندة ضمان نظام شامل للولاٌة والعالج والتعافً وتملٌل الضرر فً والٌة نٌوٌورن

  ." هذه الخدمات الحٌوٌة أمًرا ضرورًٌا لمساعدتنا فً إنماذ المزٌد من األرواح ودعم المزٌد من العائالت
   

 1,700على أحد أكبر أنظمة الرعاٌة فً البالد الضطرابات استخدام المواد المخدرة مع ما ٌمرب من  (OASAS)ٌشرؾ 
هً وكالة الوالٌة  (OASAS)إن .  فرد سنوًٌا680,000برنامج للولاٌة والعالج وتملٌل الضرر والتعافً ٌخدم أكثر من 

المعٌنة لتوفٌر تنسٌك العاللات الفٌدرالٌة الحكومٌة فً مجال خدمات اإلدمان؛ وهً هٌئة الوالٌة لمعالجة تعاطً المواد 
األفٌونٌة؛ والوكالة المكلفة بمسؤولٌة مرالبة استخدام أموال تسوٌة المواد األفٌونٌة والتأكد من إنفاق األموال المخصصة فً 

  . المٌزانٌة للؽرض المخصص لها
  

تواصل المفوضة الدكتورة ماري تً باسٌت وإدارة الصحة بالوالٌة تعزٌز مجموعة متنوعة من مبادرات الحد من الضرر 
 رصٌنة  وإبالغ بٌانات جمع ٌتضمن ذلن عملٌةو. لتملٌل عبء إساءة استخدام المواد األفٌونٌة واإلدمان على مستوى الوالٌة

  . باإلضافة إلى دعم العمل من الشركاء فً جمٌع أنحاء الوالٌة للبناء على أساس المجتمع للرعاٌة الرحٌمة
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تواصل اإلدارة العمل الحاسم لتوفٌر وتوسٌع الوصول إلى العالج  "باسٌت مفوضة الصحة بالوالٌة،. قالت الدكتورة ماري ت
تحت لٌادة الحاكمة هوكول ستمكننا زٌادة . والرعاٌة المائمة على األدلة لسكان نٌوٌورن الذٌن ٌعانون من تعاطً المخدرات

  ."التموٌل وإنشاء مجلس استشاري متنوع وذوي الخبرة من تعزٌز هذه الجهود والمساعدة فً إنماذ األرواح
  

لمد شجعنً الدعم المستمر من الحاكمة هوكول والمجلس التشرٌعً للوالٌة فً ولؾ أزمة  "قال السٌناتور بٌتر هاركهام،
من خالل تخصٌص موارد متزاٌدة للبرامج المائمة على األدلة فٌما . الجرعات الزائدة على مستوى الوالٌة وإنماذ األرواح

  ."ٌتعلك بالتعلٌم والولاٌة والعالج والتعافً وتملٌل الضرر سنساعد السكان بطرٌمة ستؤثر أًٌضا بشكل إٌجابً على مجتمعاتنا
  

لامت لجنة الجمعٌة المعنٌة بإدمان الكحول وتعاطً المخدرات بتحرٌن فً العام الماضً، "قال عضو الجمعٌة فٌل ستٌك، 
والذي هٌكل كٌفٌة إنفاق أموال تسوٌة المواد األفٌونٌة وطلبت أال تحل  صندوق تسوٌة المواد األفٌونٌة تشرٌع تارٌخً أنشأ 

وبصفتً رئٌس . األموال محل المستوى الحالً من تموٌل والٌة نٌوٌورن وأنشأت المجلس االستشاري لتسوٌة المواد األفٌونٌة
للجنة، فمد تمكنت من نمل التشرٌع الذي ٌضمن على وجه التحدٌد أن ٌتضمن هذا المجلس أفراًدا من ذوي الخبرة فً مجال 

اضطراب تعاطً المخدرات   وتملٌل الضرر والعدالة الجنائٌة والسٌاسة المتعلمة بتعاطً   المخدرات إضافة إلى أفراد ذوي 
ونظًرا للتأثٌر الكبٌر الذي ٌمكن . خبرة شخصٌة أو مهنٌة ٌعانون من اضطراب تعاطً المخدرات واألمراض العملٌة المتزامنة

أن ٌحدثه هذا المستوى من التموٌل اإلضافً على وباء المواد األفٌونٌة المفعول كان من األهمٌة بمكان وجود مجلس ٌمكنه 
لمد عملت مباشرة مع العدٌد من المعٌنٌن فً هذا المجلس ولدي ثمة كاملة فً . تمدٌم توصٌات من منظور الخبرة المكتسبة

   ."إدارتهم لهذا الصندوق المهم
   

 للوالٌة األولى المٌزانٌة تضمنت فمد المهم العمل هذا لتنفٌذ إلٌه ٌحتاجون الذي بالدعم الصحة وإدارة (OASAS) ولتزوٌد
 جمٌع فً للحٌاة المنمذة الخدمات إلى العادل الوصول وضمان المزود ونظام العاملة الموى لدعم تارٌخٌة استثمارات للحاكمة

 المٌثادون خدمات خالل من األدوٌة إلى الوصول توسٌع على العام هذا مٌزانٌة تساعد التحدٌد، وجه على .الوالٌة أنحاء
 والتدخالت الضرر من الحد خدمات وتطوٌر بُعد عن الصحٌة الرعاٌة ومعدات المركبات إضافة تشمل والتً المتنملة

   .الخدمات فً األفراد من المزٌد إلشران األدلة على المائمة المجتمعٌة
   

 ملٌون دوالر من صنادٌك تسوٌة المواد األفٌونٌة فً مبادرات 184.5 مبلػ 2023تستثمر المٌزانٌة الممررة للسنة المالٌة 
تعمل هذه المبادرات على توسٌع الوصول إلى خدمات العالج فً جمٌع أنحاء الوالٌة من خالل . للتصدي لوباء المواد األفٌونٌة

ستخصص المٌزانٌة أًٌضا استثمارات مهمة فً برامج الحد . توسٌع لدرة النظام وتحسٌن المسارات لألفراد للدخول فً العالج
  .من الضرر والولاٌة المجتمعٌة والتعافً

   
 ملٌون دوالر على مدى خمس سنوات من صندوق اإلشراؾ على المواد األفٌونٌة 200ضافة إلى ذلن، تستثمر المٌزانٌة 

سٌتم تنسٌك هذا الجهد المشترن بٌن الوكاالت من لبل . لمكافحة وباء المواد األفٌونٌة باستخدام نهج الصحة العامة
(OASAS)  و إدارة الصحة(Department of Health, DOH)  والتركٌز على برامج الحد من الضرر المصممة

لخدمة األفراد األكثر تعرًضا لخطر الجرعة الزائدة إضافة إلى مبادرات لمساعدة سكان نٌوٌورن ؼٌر المؤمن علٌهم على 
   . تحمل تكلفة عالج المواد األفٌونٌة

   
 حتى .المزودٌن لنظام الفٌدرالً التموٌل منح لتوفٌر كبٌر بشكل الجهود بتكثٌؾ الحاكمة لٌادة تحت كننؽهام المفوضة لامت
 Substance) منها والولاٌة المخدرات تعاطً عالج منحة مجموعة أموال من دوالر ملٌون 78 من أكثر توفٌر تم اآلن،

Abuse Prevention and Treatment, SAPT) المعنٌة العاملة الموى تعزٌز مثل الجهود لدعم التكمٌلٌة الفدرالٌة 
 اضطراب لخدمات األدوٌة إلى الوصول نطاق وتوسٌع للولاٌة التحتٌة البنٌة وتطوٌر المزودٌن نظام واستمرار باإلدمان
 أكثر رعاٌة لتمدٌم اإلللٌمً التعاون وتعزٌز انتمالٌة سكنٌة وحدات وإنشاء التعافً برامج وتعزٌز األفٌونٌة المواد استخدام
    .المرضى على تركز شموالً 

   
 56 إجمالً توفٌر تم .األفٌونٌة للمواد لالستجابة الحكومٌة المنح من الثانٌة الجولة من الثانٌة السنة فً أًٌضا الوالٌة أن كما

 فً التوعٌة خدمات وتمدٌم الشدٌد؛ االحتٌاج ذات المجتمعات فً األدلة على المائمة الولاٌة خدمات لتوسٌع دوالر ملٌون
 خدمات من مجموعة إلى الوصول لتوفٌر الصحة مراكز ودعم حالًٌا؛ للعالج ٌخضعون ال الذٌن أولئن إلشران الشوارع



 فً األفراد لدعم للتواصل المجتمعٌة االنتعاش مراكز وتموٌل عامة؛ توعٌة حمالت وتطوٌر والسلوكٌة؛ األولٌة الصحة
    .صحً حٌاة بأسلوب للعٌش جهودهم

   
لتملٌل عبء استخدام المواد األفٌونٌة واإلدمان على مستوى الوالٌة تجمع إدارة الصحة البٌانات على مستوى المماطعة 

تدعم إدارة الصحة أًٌضا . سنوٌة الربعوتنشرها لتحدٌد االحتٌاجات المحلٌة واالستجابة لها بما فً ذلن من خالل تمارٌرها 
 New York)" نٌوٌورن مهمة"وهذا ٌشمل . العدٌد من الشركاء والمنظمات التً تمدم العالج الجٌد والتدرٌب والرعاٌة

MATTERS)  وهو نظام إحالة إلكترونً لربط األشخاص الذٌن ٌعانون من اضطراب استخدام المواد األفٌونٌة بالعالج
 إدارة صحٌة فً المماطعات التً 24المحلً وخدمات الحد من الضرر ومبادرة إدارة الصحة المحلٌة التً توفر التموٌل إلى 

 برنامج مسجل للولاٌة من الجرعات الزائدة 900تتواجد فٌها أعلى معدالت الجرعات الزائدة خارج مدٌنة نٌوٌورن وأكثر من 
من المواد األفٌونٌة والذي ٌستضٌؾ تدرٌبًا لألفراد ؼٌر الطبٌٌن للتعرؾ على الجرعات الزائدة من المواد األفٌونٌة واالستجابة 

من خالل برنامج المساعدة فً الدفع المشترن .  وإعطاء النالوكسون الممدم مجانًا911بشكل مناسب من خالل االتصال برلم 
التابع لإلدارة ٌحصل المشاركون الذٌن لدٌهم تؽطٌة لألدوٌة بوصفة طبٌة على مدفوعات  (N-CAP)ممابل النالكسون 

.  دوالًرا مؽطاة كجزء من تأمٌنهم الصحً مما ٌؤدي إلى عدم طلب دفعات منهم أو خفض هذه الدفعات40مشتركة تصل إلى 
فً طلٌعة االبتكارات لتلبٌة احتٌاجات سكان نٌوٌورن الذٌن ٌتعاطون المخدرات وٌمودون توزٌع النالوكسون على سكان 

 Syringe Exchange) برنامًجا لتبادل الحمن 25نٌوٌورن المعرضٌن لجرعة زائدة عملت الوالٌة على إنشاء 
Programs, SEP)  تركز هذه المراكز على تملٌل الجرعة الزائدة من خالل .  مولعًا على مستوى الوالٌة81مع أكثر من

  .توفٌر وصول سهل إلى البوبرٌنورفٌن وبناء خطط السالمة وتزوٌد المشاركٌن بالنالوكسون
   

تشمل جهود الحاكمة األخٌرة الهادفة إلى معالجة وباء المواد األفٌونٌة اإلعالن عن تشكٌل المجلس االستشاري لتسوٌة المواد 
. حزٌران فً ألبانً/ ٌونٌو28 و 14تم تحدٌد موعد االجتماعات األولى للمجلس االستشاري فً . األفٌونٌة واختٌار األعضاء

ستكون هذه . سٌجتمع المجلس االستشاري لرٌبًا لتمدٌم توصٌات تتعلك بكٌفٌة تخصٌص صنادٌك تسوٌة المواد األفٌونٌة
 عضًوا ممثلٌن من 21ٌضم المجلس االستشاري المكون من . االجتماعات متاحة للجمهور وفمًا لمانون االجتماعات العامة

(OASAS)  ٌشمل أعضاء المجتمع المحددون األشخاص .  من أعضاء المجتمع17وإدارة الصحة بالوالٌة ولسم المٌزانٌة و
  : التالٌة أسماؤهم

   
      طبٌب براون، إس لورانس

      كونستانتٌنو آن
   دكتوراه جٌوردانو، ستٌفن

  آفً إسرائٌل 
        الفٌن جً سوزان

     لٌفٌنؽستون أشلً
   لٌنش .ج جوشوا

  ستٌفانً ماركٌزانو 
  شٌرٌل مور  
  دٌبرا بانتٌن 

   رٌفٌرا كارمن
   رٌفٌرا جوٌس

        التربٌة فً دكتوراه سمٌث، إم تٌشا
  أشوٌن فاسان   . د
       طبٌبة والدمان، جوستٌن 

       واتكٌنز كٌفن
   

  . هنان تعٌٌن إضافً معلك وسٌتم اإلعالن عنه فً المستمبل المرٌب
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ٌمكن لسكان نٌوٌورن الذٌن ٌعانون من اإلدمان، أو الذٌن ٌعانً أحباؤهم أن ٌجدوا المساعدة واألمل من خالل االتصال برلم 
HOPEline 8-877-1 أٌام فً األسبوع على   7 ساعة فً الٌوم و24 المجانً فً الوالٌة على مدار-HOPENY (1-

   (.467369الرمز المختصر ) HOPENYأو بإرسال رسالة نصٌة بالمحتوى  (877-846-7369
   

 اإللامة، أو الداخلٌة، العٌادات مرضى أو السموم، من التخلص /األزمات ذلن فً بما المتاح، اإلدمان عالج على العثور ٌمكن
 من أو FindAddictionTreatment.ny.gov على العالج توفر لوحة باستخدام الخارجٌة العٌادات مرضى رعاٌة أو

   .NYS OASAS وٌب مولع خالل
   

 ٌمكن لسكان نٌوٌورن معرفة المزٌد حول أحدث جهود إدارة الصحة لمكافحة جهود المواد األفٌونٌة ومراجعة البٌانات على 
 ٌجب على األشخاص الذٌن لدٌهم أسئلة أو طلبات للحصول على معلومات إضافٌة . هنا مستوى المماطعة فً الصفحة 

  .opioidprevention@health.ny.govالتواصل على
   

إذا واجهت أنت أو أحد أفراد أسرتن عمبات تأمٌنٌة متعلمة بالعالج أو كنت بحاجة إلى مساعدة فً تمدٌم استئناؾ لمطالبة 
 أو إرسال رسالة برٌد إلكترونً 888-614-5400 عبر الهاتؾ على CHAMPمرفوضة، فاتصل بخط مساعدة 

  . ombuds@oasas.ny.govإلى 
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