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GUBERNATOR HOCHUL INFORMUJE MIESZKAŃCÓW STANU NOWY JORK 
O DZIAŁANIACH W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ OPIOIDOWĄ   

   
W budżecie uchwalonym na rok 2023 przewidziano rekordowe środki 

na profilaktykę, leczenie i usługi w zakresie powrotu do zdrowia   
   

Powołana została Rada Doradcza ds. Ugód Opioidowych, której wyznaczeni 
członkowie spotkają się wkrótce na zaplanowanych posiedzeniach   

   
   
Gubernator Kathy Hochul poinformowała dziś mieszkańców stanu Nowy Jork o 
bieżących działaniach mających na celu walkę z epidemią opioidową. W reakcji na 
nowe informacje opublikowane przez amerykańskie Centrum Zapobiegania i Kontroli 
Chorób (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), z których wynika, że w 
ubiegłym roku ponad 107 000 Amerykanów zmarło z powodu przedawkowania, 
gubernator wzmacnia bieżące inwestycje i swoje dotychczasowe działania w celu 
rozwiązania tego ważnego problemu.     
   
„Dane opublikowane przez CDC są porażające i pokazują, że epidemia opioidowa cały 
czas pochłania wiele cennych istnień ludzkich, niszcząc rodziny i społeczności w całym 
stanie Nowy Jork i poza nim” – powiedziała gubernator Hochul. „Obiecuję, że moja 
administracja będzie codziennie walczyć o zapewnienie mieszkańcom stanu Nowy Jork 
lepszego dostępu do środków, usług i opieki, które mogą uratować życie. Zrobimy 
wszystko, co w naszej mocy, aby przekazać naszym mieszkańcom informacje, które 
pomogą im chronić siebie i swoich bliskich przed tym kryzysem zdrowia publicznego”.   
   
Jednym z pierwszych działań pani gubernator po objęciu urzędu było mianowanie 
nowej komisarz Biura ds. Usług i Wsparcia dla Osób z Uzależnieniami (Office of 
Addiction Services and Supports, OASAS). Od momentu nominacji na to stanowisko dr 
Chinazo Cunningham, lekarka i ekspert w dziedzinie leczenia zaburzeń 
spowodowanych zażywaniem substancji psychoaktywnych, pracuje nad rozszerzeniem 
i udoskonaleniem stanowego systemu usług związanych z uzależnieniami.     
   
Komisarz stanowego Biura ds. Usług i Wsparcia dla Osób z Uzależnieniami, Dr 
Chinazo Cunningham, powiedziała: „Jestem dumna, że zostałam mianowana przez 
gubernator Hochul, aby pomóc we wdrażaniu programu mającego na celu zapewnienie 
kompleksowego systemu zapobiegania, leczenia, powrotu do zdrowia i redukcji szkód w 



związku z zażywaniem substancji psychoaktywnych w stanie Nowy Jork. Sprawiedliwy 
dostęp do tych kluczowych usług pomoże uratować więcej istnień ludzkich i wesprzeć 
więcej rodzin”.   
   
OASAS nadzoruje jeden z największych w kraju systemów opieki w zakresie zaburzeń 
związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych, obejmujący około 1700 
programów profilaktyki, leczenia, redukcji szkód i powrotu do zdrowia, z których 
korzysta ponad 680 000 osób rocznie. OASAS jest agencją stanową wyznaczoną do 
koordynowania relacji między instytucjami stanowymi a federalnymi w dziedzinie usług 
związanych z uzależnieniami. Jest również stanowym organem ds. terapii uzależnień 
od opioidów, a także odpowiada za monitorowanie wykorzystania środków z ugód 
opioidowych i właściwe wydatkowanie funduszy przewidzianych w budżecie.   
  
Komisarz dr Mary T. Bassett i Stanowy Departament Zdrowia (Department of Health, 
DOH) stale angażują się w wiele inicjatyw redukcji szkód, aby zmniejszyć obciążenia 
związane z nadużywaniem opioidów i uzależnieniem od nich w całym stanie. Obejmuje 
to konsekwentne zbieranie i publikowanie danych oraz wspieranie działań partnerów we 
wszystkich zakątkach stanu, mających na celu stworzenie podstaw lokalnego systemu 
opieki.  
   
Stanowa Komisarz ds. Zdrowia, dr Mary T. Bassett, powiedziała: „Departament 
konsekwentnie realizuje swoje kluczowe zadanie, zapewniając i rozszerzając dostęp do 
opartych na dowodach naukowych usług terapeutycznych i opiekuńczych dla 
mieszkańców stanu Nowy Jork zmagających się z problemem uzależnienia od 
substancji psychoaktywnych. Pod przewodnictwem gubernator Hochul zostały 
przyznane większe fundusze i powołano zróżnicowaną, doświadczoną Radę Doradczą, 
co umożliwi nam dalsze działania i pomoże ratować ludzkie życie”.  
  
Senator stanowy Peter Harckham powiedział: „Podziwiam konsekwentne działania 
gubernator Hochul i legislatury stanowej mające na celu powstrzymanie kryzysu 
związanego z przedawkowaniami opioidów i ratowanie życia w całym stanie. 
Przeznaczając większe środki na programy oparte na dowodach naukowych dotyczące 
edukacji, profilaktyki, terapii, powrotu do zdrowia i redukcji szkód, będziemy pomagać 
mieszkańcom i wywierać pozytywny wpływ na nasze społeczności”.  
  
Członek Zgromadzenia Phil Steck powiedział: „W ubiegłym roku Komisja 
Zgromadzenia ds. Alkoholizmu i Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych uchwaliła 
historyczną ustawę o utworzeniu Funduszu Ugód Opioidowych, która określała sposób 
wydatkowania środków z ugód opioidowych, podkreślała, że środki te nie zastępują 
bieżącego finansowania ze strony stanu Nowy Jork, oraz powołała Radę Doradczą ds. 
Ugód Opioidowych. Jako przewodniczący wprowadziłem przepis gwarantujący, że w 
skład rady wejdą osoby mające doświadczenie w zakresie zaburzeń spowodowanych 
zażywaniem substancji psychoaktywnych, redukcji szkód, postępowań karnych oraz 
polityki antynarkotykowej, a także osoby mające osobiste lub zawodowe doświadczenie 
związane z tego rodzaju zaburzeniami i współwystępującymi chorobami psychicznymi. 
Biorąc pod uwagę potencjalny wpływ dodatkowego finansowania na epidemię 
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opioidową, niezwykle ważne było powołanie rady, która mogłaby przedstawiać 
zalecenia na podstawie zdobytych doświadczeń. Współpracowałem bezpośrednio z 
wieloma osobami mianowanymi do rady i mam pełne zaufanie do tego, jak będą 
gospodarować tym ważnym funduszem”.   
   
Aby zapewnić OASAS i stanowemu Departamentowi Zdrowia wsparcie potrzebne do 
wykonywania tej ważnej pracy, w pierwszym budżecie stanowym uchwalonym przez 
panią gubernator znalazły się historyczne inwestycje mające na celu pomoc 
pracownikom i świadczeniodawcom oraz zapewnienie sprawiedliwego dostępu do usług 
ratujących życie w całym stanie. W szczególności w tegorocznym budżecie 
przewidziano środki na rozszerzenie dostępu do leków za pośrednictwem mobilnych 
usług leczenia metadonem, co obejmuje zakup pojazdów i sprzętu do telemedycyny, a 
także przygotowanie usług redukcji szkód i interwencji środowiskowych w celu 
zachęcenia większej liczby osób do korzystania z usług.   
   
W uchwalonym budżecie na rok 2023 przeznaczono 184,5 mln USD z Funduszu Ugód 
Opioidowych na inicjatywy związane z epidemią opioidową. Inicjatywy te zwiększają 
dostęp do usług terapeutycznych w całym stanie poprzez rozszerzenie możliwości 
systemu i ułatwienie rozpoczęcia leczenia. W budżecie przewidziano także kluczowe 
inwestycje w programy redukcji szkód, profilaktyki środowiskowej i powrotu do zdrowia.  
   
Ponadto budżet zakłada zainwestowanie 200 mln USD w ciągu pięciu lat z Funduszu 
Ugód Opioidowych na walkę z epidemią opioidową za pomocą infrastruktury zdrowia 
publicznego. Te międzyagencyjne działania będą koordynowane przez OASAS i DOH, 
skupiając się na programach redukcji szkód przeznaczonych dla osób najbardziej 
narażonych na przedawkowanie, a także na inicjatywach mających na celu pomoc 
nieubezpieczonym mieszkańcom stanu Nowy Jork w pokryciu kosztów terapii.   
   
Komisarz Cunningham pod kierownictwem pani gubernator znacznie zintensyfikowała 
też działania mające na celu udostępnienie funduszy federalnych systemowi 
świadczeniodawców. Do tej pory udostępniono ponad 78 mln USD z federalnych 
funduszy uzupełniających Grantu Blokowego na Profilaktykę i Leczenie Uzależnień 
(Substance Abuse Prevention and Treatment, SAPT) na wspieranie działań takich jak 
wzmocnienie personelu zajmującego się uzależnieniami, stabilizacja systemu 
świadczeniodawców, rozwój infrastruktury zapobiegawczej, rozszerzenie dostępu do 
leków stosowanych w leczeniu zaburzeń związanych z zażywaniem opioidów, 
usprawnienie programów naprawczych, tworzenie mieszkań przejściowych oraz 
promowanie współpracy regionalnej w celu zapewnienia bardziej kompleksowej, 
skoncentrowanej na pacjencie opieki.    
   
Ponadto cały czas realizowany jest program dotacji stanowych na walkę z epidemią 
opioidową (State Opioid Response Grants), którego druga runda trwa już drugi rok. W 
ramach tego programu przyznano łącznie 56 mln USD na rozbudowę opartych na 
dowodach naukowych usług prewencyjnych w najbardziej zagrożonych 
społecznościach, zapewnienie usług pomocy środowiskowej w celu dotarcia do osób, 
które nie korzystają z terapii, wspieranie ośrodków zdrowia w celu zapewnienia dostępu 



do szeregu podstawowych i behawioralnych usług zdrowotnych, przygotowanie 
kampanii budowania świadomości społecznej oraz finansowanie lokalnych ośrodków 
środowiskowych, które pomagają w prowadzeniu zdrowego stylu życia.    
   
Aby zmniejszyć obciążenia związane z zażywaniem i uzależnieniem od opioidów w 
skali stanu, Departament Zdrowia zbiera i publikuje dane na poziomie hrabstw, co 
ułatwia identyfikowanie lokalnych potrzeb i reagowanie na nie, m.in. poprzez publikację 
raportów kwartalnych. Departament Zdrowia wspiera także licznych partnerów i 
organizacje, które świadczą wysokiej jakości usługi terapeutyczne, szkoleniowe i 
opiekuńcze. Są to m.in. New York MATTERS, elektroniczny system kierowania osób z 
zaburzeniami spowodowanymi zażywaniem opioidów do lokalnych placówek leczenia i 
redukcji szkód, inicjatywa lokalnych departamentów zdrowia, która zapewnia 
finansowanie 24 departamentów zdrowia w hrabstwach o najwyższym wskaźniku 
przedawkowań poza Nowym Jorkiem, a także ponad 900 zarejestrowanych programów 
zapobiegania przedawkowaniu opioidów, w ramach których organizowane są szkolenia 
dla osób spoza personelu medycznego w zakresie rozpoznawania przedawkowania 
opioidów i odpowiedniego reagowania poprzez wezwanie pogotowia ratunkowego i 
podanie rozpowszechnianego bezpłatnie naloksonu. W ramach prowadzonego przez 
Departament programu Naloxone Co-payment Assistance Program (N-CAP) uczestnicy 
posiadający recepty na leki mogą skorzystać z dofinansowania w wysokości do 40 USD 
w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, dzięki czemu znacznie ograniczają wydatki. 
Stan Nowy Jork jest pionierem w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkańców 
zażywających narkotyki i liderem pod względem dystrybucji naloksonu wśród osób 
narażonych na przedawkowanie. W ponad 81 lokalizacjach na terenie całego stanu 
zostało uruchomionych 25 programów wymiany strzykawek. Ośrodki prowadzące te 
programy starają się ograniczać ryzyko przedawkowania poprzez zapewnienie łatwego 
dostępu do buprenorfiny, tworzenie planów bezpieczeństwa i wyposażenie uczestników 
w nalokson.  
   
Wśród ostatnich działań pani gubernator mających na celu rozwiązanie problemu 
epidemii opioidowej warto wymienić powołanie i wybranie członków Rady Doradczej ds. 
Ugód Opioidowych. Pierwsze posiedzenia Rady Doradczej zaplanowano na 14 i 28 
czerwca w Albany. Wkrótce odbędzie się posiedzenie Rady Doradczej w sprawie 
zaleceń dotyczących alokacji środków z Funduszu Ugód Opioidowych. Posiedzenia 
będą dostępne dla publiczności zgodnie z ustawą o posiedzeniach publicznych. W 
skład 21-osobowej Rady Doradczej wchodzą przedstawiciele OASAS, Urzędu ds. 
Zdrowia Psychicznego, Stanowego Departamentu Zdrowia, Wydziału ds. Budżetu oraz 
17 członków lokalnych społeczności. Oto lista członków należących do lokalnych 
społeczności:   
   
Dr med. Lawrence S. Brown     
Anne Constantino     
Dr Stephen Giordano   
Avi Israel   
Suzanne G. Lavigne        
Ashley Livingston     
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Joshua J. Lynch   
Stephanie Marquesano   
Cheryll Moore   
Debra Pantin   
Carmen Rivera   
Joyce Rivera   
Dr ed. Tisha M. Smith        
Dr Ashwin Vasan     
Dr med. Justine Waldman       
Kevin Watkins       
   
Kolejne nominacje oczekują na zatwierdzenie i zostaną ogłoszone w najbliższej 
przyszłości.   
   
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.    
   
Więcej informacji na temat ostatnich działań Stanowego Departamentu Zdrowia w 
zakresie zwalczania epidemii opioidowej oraz dane na poziomie hrabstw można 
znaleźć tutaj. Odpowiedzi na pytania lub dodatkowe informacje można też uzyskać, 
pisząc na adres opioidprevention@health.ny.gov.  
   
Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich doświadczyliście trudności w związku z leczeniem 
bądź potrzebujecie pomocy w złożeniu odwołania od odrzuconego wniosku, 
zapraszamy do skorzystania z infolinii CHAMP pod numerem telefonu 888-614-5400 
lub napisania na adres ombuds@oasas.ny.gov.   
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