
 
 גאווערנער קעטי האקול   5/16/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

צו אדרעסירן די   גאווערנער האקול גיבט איבער די לעצטע נייעס פאר ניו יארקער איבער באמיאונגען
  אּפיויד עפידעמיע

   
פארמיידונג,  דורכגעפירטע בודזשעט שטעלט צו היסטארישע פינאנצירונג פאר 2023פיסקאלע יאר 

   באהאנדלונג און ערהוילונג סערוויסעס
   

   אּפיויד סעטלמענט אדווייזארי באורד מיטגלידער באשטימט און באגעגעניש פלאנירט
   

   
גאווערנער קעטי האקול האט היינט איבערגעגעבן די לעצטע נייעס פאר ניו יארקער איבער אנגייענדע  

באמיאונגען צו אדרעסירן די אּפיויד עפידעמיע. אין אנטווארט צו די נארוואס פארעפענטליכטע  
 Centersאינפארמאציע פון די פאראייניגטע שטאטן צענטער פאר קראנקייט קאנטראל און פארמיידונג )

for Disease Control and Prevention, CDC אמעריקאנער זענען   107,000( אנדייטנדיג אז מער פון
אומגעקומען פון ָאווערדָאוזעס פארגאנגענע יאר, טוט די גאווערנער ווידערהאלן אנגייענדע 

   אינוועסטירונגען און איר אנגייענדע איבערגעגעבנקייט צו אדרעסירן די קריטישע נושא.
   

זענען שאקירנד, ווייזנדיג אז טייערע לעבנס זעצן פאר צו   CDC"די ציפערן פארעפענטליכט דורך די 
אוועקגענומען ווערן דורך די אּפיויד עפידעמיע, צושטערנדיג די לעבנס פון פאמיליעס און קאמיוניטיס 

"מאכט נישט קיין טעות: מיין   האט גאווערנער האקול געזאגט.אריבער ניו יארק סטעיט און ווייטער", 
-קעמפן יעדן איינציגן טאג צו צושטעלן פאר ניו יארקער ווייטערע צוטריט צו לעבנס אדמיניסטראציע וועט 

ראטעווענדע רעסָארסן, סערוויסעס און קעיר. מיר וועלן טוהן אלעס וואס מיר קענען צו גיבן פאר ניו 
נטהייט  יארקער די אינפארמאציע וואס זיי דארפן צו באשיצן זיך און זייערע באליבטע פון די פובליק געזו

   קריזיס."
   

איינס פון די גאווערנער'ס ערשטע שריט נאכן אריינקומען אין אפיס איז געווען דאס באשטימען א נייע  
 Office of Addiction Services andקאמישאנער פון די אפיס פון אדיקשען סערוויסעס און שטיצע )

Supports, OASASון עקספערט  (. זינט איר באשימונג האט דר. טשינַאזָאו קאנינגהעם, א דאקטאר א
אין דאס באהאנדלונג פון דראג באנוץ קראנקייט, געארבעט צו פארברייטערן און פארבעסערן די 

   סטעיט'ס אדיקשען סערוויסעס סיסטעם.
   

קאמישאנער פון די אפיס פון אדיקשען סערוויסעס און שטיצע דר. טשינַאזָאו קאנינגהעם האט  
געווארן דורך גאווערנער האקול צו העלפן איינפירן אן  "איך בין שטאלץ צו האבן באשטימט געזאגט, 

אגענדע פון פארזיכערן א ברייטע סיסטעם פון פארמיידונג, באהאנדלונג און ערהוילונג און שאדן  
רעדוקציע אין ניו יארק סטעיט. פארזיכערן יושר'דיגע צוטריט צו די קריטישע סערוויסעס איז נויטיג אונז צו  

   עבנס און שטיצן מער פאמיליעס."העלפן ראטעווען מער ל 
   



זעהט איבער איינס פון די לאנד'ס גרעסטע דראג באנוץ קראנקייט קעיר סיסטעמען מיט   OASASדי 
פארמיידונג, באהאנדלונג און שאדן רעדוקציע און ערהוילונג פראגראמען, דינענדיג איבער   1,700בערך 

איז די סטעיט אגענטור דעזיגנירט צו צושטעלן די   OASASמענטשן יעדע יאר. די  680,000
פעדעראלע באציאונגען אין געביטן פון אדיקשען סערוויסעס; עס איז די סטעיט  -קאארדינאציע פון סטעיט 

(; און די אגענטור  State Opioid Treatment Authorityאּפיויד באהאנדלונג אויטאריטעט )
צו נאכפאלגן דאס באנוץ פון אּפיויד סעטלמענט קאסעס און   באאויפטראגט מיט די פאראנטווארטליכקייט 

פארזיכערן אז די געלטער וועלכע ווערן געגעבן אין די בודזשעט ווערן אויסגעגעבן פאר זייער דעזיגנירטע  
   צוועק.

  
קאמישאנער דר. מערי טי. באסעט און די סטעיט העלט דעּפארטמענט זעצן פאר צו פאראויס רוקן א רייע  

שאדן רעדוקציע אינציאטיוון צו רעדוצירן די לאסט פון אּפיויד אביוז און אפהעניגקייט איבערן סטעיט.  פון 
און אזוי אויך שטיצן די ארבעט פון   באריכטונג  און זאמלונג דאטא דאס רעכנט אריין שטאנדהאפטיגע 

  שותפים אין אלע ווינקלען פון די סטעיט צו בויען אויף א קאמיוניטי באזיס פאר מיטפילנדע קעיר.
   

"די דעּפארטמענט זעצט פאר די  סטעיט העלט קאמישאנער דר. מערי ט. באסעט האט געזאגט, 
קריטישע ארבעט פון צושטעלן און פארברייטערן צוטריט צו אויפגעוויזענע באהאנדלונגען און קעיר פאר  

ניו יארקער וועלכע מוטשענען זיך מיט דראג באנוץ. אונטער גאווערנער האקול'ס פירערשאפט, וועלן  
פארשידנארטיגע ערפארענע אדווייזארי באורד אונז  פארמערטע פינאנצירונג און דאס אויפשטעלונג פון א 

  ערמעגליכן צו פאראויס שטופן די באמיאונגען און העלפן ראטעווען לעבנס."
  

"איך בין ערמוטגיט דורך די אנגייענדע שטיצע פון  סטעיט סענאטאר ּפיטער הַארקהעם האט געזאגט, 
גאווערנער האקול און די סטעיט לעגיסלאטור אינעם אפשטעלן די ָאווערדָאוז קריזיס איבערן סטעיט און  

ראטעווען לעבנס. דורכן צוטיילן מער רעסָארסן פאר פראגראמען וועלכע זענען באזירט אויף 
ו אויפקלערונג, פארמיידונג, באהאנדלונג, ערהוילונג און שאדן אויפגעוויזענע מיטלען אין באציאונג צ

רעדוקציע, וועלן מיר העלפן איינוואוינער אין א וועג וואס וועט אויך האבן א פאזיטיווע ווירקונג אויף  
  אונזערע קאמיוניטיס."

  
"לעצטע יאר האט די אסעמבלי קאמיטע אויף  אסעמבלי מיטגליד פיל סטעק האט געזאגט,  

(  Assembly committee on Alcoholism and Drug Abuseאהאליזם און דראג אביוז )אלק 
 Opioidאּפיויד סעטלמענט קאסע )אריבערגעפירט א היסטארישע געזעץ וואס האט געשאפן די 

Settlement Fund )  )וואס האט אוועקגעשטעלט די וועגן וויאזוי אּפיויד סעטלמענטס )לעגאלע פשרה
געלטער קענען גענוצט ווערן, פארלאנגט אז די געלטער ווערן נישט גענוצט אלץ ערזאץ פאר די יעצטיגע 

 Opioidפינאנצירונג און עס האט געשאפן די אּפיויד סעטלמענט אדווייזארי באורד )  NYSשטאפל פון 
Settlement Advisory Board  אלץ טשעירמאן האב איך געהאט די מעגליכקייט צו שטופן פאר .)

געזעצן וועלכע האבן ספעציפיש פארזיכערט אז די באורד רעכנט אריין מענטשן מיט מומחיות'שאפט אין 
שן מיט  ּפאליסי, אין צוגאב צו מענט  קראנקייט, שאדן רעדוקציע, קרימינאלע יוסטיץ און דראג דראג באנוץ

פערזענליכע אדער פראפעסיאנאלע ערפארונג מיט דראג באנוץ קראנקייט און גייסטישע קראנקייטן וואס 
קומען דערמיט. נעמנדיג אין באטראכט די באדייטנדע ווירקונג וואס די שטאפל פון צוגעלייגטע  

ר זאלן האבן א באורד  פינאנצירונג קען האבן אויף די אּפיויד עפידעמיע, איז דאס קריטיש געווען אז מי
איך   אוועקגעשטעלט וואס זאל קענען מאכן רעקאמענדאציעס פון די קוק ווינקל פון געלערנטע ערפארונג.

האב געארבעט דירעקט מיט פילע פון די מענטשן וועלכע זענען באשטימט געווארן פאר די באורד, און  
   ויכטיגע געלטער."איך בין פארזיכערט אין זייער פאראנטווארטליכקייט מיט די ו 

   
  אנגיין צו דארפן  זיי וואס  שטיצע  די דעּפארטמענט   העלט  סטעיט  די פאר  און OASAS די  פאר  גיבן צו כדי
  היסטארישע  אריין בודזשעט  סטעיט  ערשטע  גאווערנער'ס די רעכנט  ארבעט, וויכטיגע   די מיט 

  צוטריט  יושר'דיגע  פארזיכערן און סיסטעם ּפרָאוויידער  און ארבעטסקראפט  די שטיצן צו אינוועסטירונגען

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhealth.ny.gov%2Fpress%2Freleases%2F2022%2F2022-04-04_qtr_opioid_report.htm&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cdcbb5ca3e5fc4aead4f608da37722d50%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637883260906498976%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RaTY0eSqtvMIPWZucLzlR9NxfiJ0nKeJj12lQVwOPjs%3D&reserved=0


 ספעציפיש טוט   בודזשעט  יאריגע -היי די סטעיט. גאנצע  די איבער  סערוויסעס עווענדע ראט -לעבנס צו
  אריינרעכענענדיג סערוויסעס, מעטאדָאון מאוביל דורך  מעדיצינען צו צוטריט  פארברייטערן  צו העלפן

 און סערוויסעס רעדוקציע  שאדן אנטוויקלט  עס  און עקוויּפמענט, העלט -טעלע   און קארן  צוגעלייגטע 
   סערוויסעס. די באקומען צו מענטשן מער  ברענגען צו מאסנאמען אינטערווענץ קאמיוניטי  פגעוויזענע אוי

   
מיליאן דאלאר פון אּפיויד   184.5דורכגעפירטע בודזשעט אינוועסטירט  2023די פיסקאלע יאר 

פארברייטערן   סעטלמענט געלטער אין אינציאטיוון צו אדרעסירן די אּפיויד עפידעמיע. די אינציאטיוון
צוטריט צו באהאנדלונג סערוויסעס אריבער די סטעיט דורכן פארברייטערן די מעגליכקייטן פון די  

סיסטעם און פארבעסערן די וועגן פאר מענטשן צו אנהויבן באהאנדלונג. די בודזשעט וועט אויך מאכן  
ידונג און ערהוילונג  באזירטע פארמי-קריטישע אינוועסטירונגען אין שאדן רעדוקציע, קאמיוניטי

  פראגראמען.
   

מיליאן דאלאר איבער א צייט אפשניט פון פינף יאר פון די   200אין צוגאב אינוועסטירט די בודזשעט 
( צו באקעמפן די אּפיויד עפידעמיע  Opioid Stewardship Fundאּפיויד פאראנטווארטליכקייט קאסע )

ועט קאארדינירט ווערן  נוצנדיג א פובליק געזונטהייט צוגאנג. די באמיאונג פון עטליכע אגענטורן צוזאמען ו
און וועט זיין קאנצעטרירט אויף שאדן רעדוקציע פראגראמען אויסגעשטעלט   DOHאון  OASASדורך די 

צו דינען מענטשן וועלכע זענען אויף די העכסטע שטאפל פון סכנה פון ָאווערדָאוז, און אזוי אויך  
שורענס זיך צו ערלויבן די קאסטן פון אּפיויד  אינציאטיוון צו העלפן ניו יארקער וועלכע האבן נישט קיין אינ

   באהאנדלונג.
   

  די  פארמערט  באדייטנד אויך  האט  – פירערשאפט  גאווערנער'ס די אונטער  – קאנינגהעם  קאמישאנער 
  זענען היינט  ביז סיסטעם. ּפרָאוויידער  די צו אווארדס פינאנצירונג פעדעראלע  ברענגען צו באמיאונגען

Supplemental ) גרענט  בלאק  SAPT סאּפלעמענטעל פעדעראלע  אין דאלאר  מיליאן 78 איבער  שוין
Grant Block SAPT)  פארשטערקערן דאס ווי באמיאונגען שטיצן צו געווארן אהערגעשטעלט  געלטער 

  פארמיידונג א אנטוויקלען סיסטעם, ּפרָאוויידער   די סטאביליזירן ארבעטסקראפט,  אדיקשען די
  סערוויסעס, קראנקייט   באנוץ אּפיויד פאר  מעדיצין צו צוטריט  פארברייטערן אינפראסטראקטור,

  ראיאנישע  פאר  שטופן און יּוניטס האוזינג צייטווייליגע שאפן פראגראמען, ערהוילונג  פארבעסערן
   קעיר. קאנצעטרירטע -פאציענט  מער  און ברייטערע  ברענגען צו צוזאמענארבעט 

   
State ) גרענטס אפרופונג אּפיויד סטעיט  פון רונדע   צווייטע  די פון יאר  צווייטע  די  אין אויך  איז סטעיט  די

Grants Response Opioid.) צו געווארן אהערגעשטעלט  איז דאלאר  מיליאן 56 פון הכל סך  א  
  צושטעלן דערין;  יך ז נויטיגן וואס קאמיוניטיס אין סערוויסעס פארמיידונג אויפגעוויזענע  פארברייטערן

  געזונטהייט  שטיצן באהאנדלונג; אין נישט  יעצט  זענען וועלכע  די אריינברענגען צו שטח אויפן סערוויסעס
  סערוויסעס; געזונטהייט  אויפפירונג  און געזונטהייט  פאמיליע  פון רייע   א צו צוטריט  צושטעלן צו צענטערן

  שטיצן צו צענטערן קאמיוניטי ערהוילונג פינאנצירן  ןאו קאמפיינען; אויפמערקזאמקייט  פובליק  אנטוויקלען
   שטייגער. לעבנס געזונטע  א מיט  לעבן צו באמיאונגען זייערע  אין מענטשן

   
צו רעדוצירן די לאסט פון אּפיויד באנוץ און אפהעניגקייט איבערן סטעיט, זאמלט די העלט דעּפארטמענט   

דאטא אויף די קאונטי שטאפל און זיי פארעפענטליכן זיי צו טרעפן און רעאגירן צו לאקאלע  
. די העלט דעּפארטמענט שטיצט  באריכטונג יאר -פערטלבאדערפענישן, אריינרעכענענדיג דורך אירע 

קוואליטעט באהאנדלונג, טרענירונג און  -ציעס וועלכע שטעלן צו הויכע אויך עטליכע שותפים און ארגאניזא
, אן עלעקטראנישע סיסטעם צו פארבינדן מענטשן מיט  New York MATTERSקעיר. דאס רעכנט אריין 

אּפיויד באנוץ קראנקייט צו לאקאלע באהאנדלונג און שאדן רעדוקציע סערוויסעס, די לאקאלע העלט  
קאונטי העלט דעּפארטמענטס מיט די   24וו, וואס שטעלט צו פינאנצירונג פאר די דעּפארטמענט אינציאטי

רעגיסטרירטע אּפיויד   900העכסטע ָאווערדָאוז ראטעס אינדרויסן פון ניו יארק סיטי, און איבער 
ָאווערדָאוז פארמיידונג פראגראמען וועלכע גיבן טרענירונג פאר מענטשן וועלכע זענען נישט קיינע  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhealth.ny.gov%2Fstatistics%2Fopioid%2Fdata%2Fpdf%2Fnys_apr22.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cdcbb5ca3e5fc4aead4f608da37722d50%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637883260906498976%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OSPhydMo4DHNLCnbK%2F2Pw6xdTUl0eXjzp0yX3QRLMqY%3D&reserved=0


נישע פראפעסיאנאלן צו קענען אויפכאפן אן אּפיויד ָאווערדָאוז און רעאגירן ווי עס פעלט אויס דורכן  מעדיצי
-קָאו Naloxoneוואס ווערט געגעבן אומזיסט.  דורך די דעּפארטמענט'ס  naloxoneאון גיבן  911רופן 

 (, האבןNaloxone Co-payment Assistance Program, N-CAPעי הילף פראגראם )ּפ
געדעקט אלץ טייל פון   $40ּפעיס פון ביז אזויפיל ווי -אנטיילנעמנדע מיט ּפרעסקריּפשען דראג דעקונג קָאו

זייער העלט אינשורענס, האבנדיג דערמיט בכלל נישט אדער כמעט נישט קיין אויסגאבן ארויס פון זייער  
ישן פון ניו יארקער וועלכע נוצן  אייגענע טאש. אויף די פארנט פון נייע וועגן צו אדרעסירן די באדערפענ

פאר ניו יארקער וועלכע זענען אין סכנה פון    naloxoneדראגס און אין שפיץ פון די פארטיילונג פון 
 Syringeסירינדזש ערזאץ פראגראמען ) 25ָאווערדָאוז, האט די סטעיט געארבעט צו אוועקשטעלן  

Exchange Programs, SEP ן סטעיט. די צענטערן זענען  פלעצער איבער 81( מיט איבער
, בויען buprenorphineקאנצעטרירט אויפן רעדוצירן ָאווערדָאוזעס דורכן גרינג מאכן דאס צוטריט צו 

  .naloxoneזיכערהייט פלענער און אויסשטאטן אנטיילנעמער מיט  
   

די גאווערנער'ס לעצטע באמיאונגען געציהלט צו אדרעסירן די אּפיויד עפידעמיע רעכענען אריין דאס 
אנאנסירן אז די אּפיויד סעטלמענט אדווייזארי באורד איז צוזאמגעשטעלט געווארן און אז די מיטגלידער  

זענען אפגעמאכט געווארן  זענען אויסגעוועהלט געווארן. די ערשטע באגעגענישן פון די אדווייזארי באורד 
אין אלבאני. די אדווייזארי באורד וועט זיך טערפן בקרוב כדי צו גיבן   28און  14פאר יוני 

רעקאמענדאציעס אין פארבינדונג צו וויאזוי די אּפיויד סעטלמענט געלטער זאלן פארטיילט ווערן. די  
 Publicדי פובליק באגעגענישן געזעץ )באגעגענישן וועלן זיין אפן פאר די פובליק אין איינקלאנג מיט 

Meetings Law.)  מיטגלידער, אריינרעכענענדיג פארשטייער   21די אדווייזארי מיטגלידער באשטייט פון
(, די סטעיט העלט  Office of Mental Health, די אפיס פון גייסטישע געזונטהייט )OASASפון די 

די   קאמיוניטי מיטגלידער. 17( און Division of Budgetדעּפארטמענט, די דיוויזיע פון בודזשעט )
   קאמיוניטי מיטגלידער וועלכע זענען באשטימט געווארן רעכענען אריין:

   
     MD בראון, ס. לאורענס

     קַאנסטענטינָאו ען
 PhD   דזשָארדַאנָאו, סטעפען

   אבי איזריעל
   לעווין ג. סוזען
     ליווינגסטאן עשלי

   לינטש דזש. דזשאשּוע 
   סטעפאני מארקעיזענָאו

   שעריל מּור 
   דעברא ּפענטין

   ריווערא קַארמען
   ריווערא דזשויס

   EdD סמיט, מ. טישע 
   דר. עשווין וועסען

   MD וואלדמאן, דזשָאסטין
       ווַאטקינס קעווין

   
   נאך א באשטימוג איז אין פראצעדור און וועט אנאנסירט ווערן אין די נאענטע צוקונפט.

   
ניו יארקער וועלכע ראנגלען זיך מיט אן עדיקשען, אדער וואס האבן באליבטע וואס ראנגלען זיך, קענען  

טעג א   7שעה א טאג און  24ליין -פרי הָאּופ-געפונען הילף און האפענונג דורך רופן דעם סטעיט׳ס טאל
- )שארט  HOPENY( אדער דורך טעקסט׳ן 1-877-846-7369)אדער  HOPENY-1-877-8וואך אויף 

   (.467369אוד ק 



   
- אין עמערדזשענסי/דיטַאקס, אריינרעכענענדיג – באקומען צו דא  זענען וואס באהאנדלונגען אדיקשען

  די  נוצן דורכן ווערן געפונען קענען – קעיר  ּפעישענט -ַאוט  אדער  וואוינען  פאציענטן וואו פלעצער  ּפעישענט,
OASAS NYS אויף דעשבָאורד  אוועילעביליטי באהאנדלונג FindAddictionTreatment.ny.gov  אדער 

   וועבזייטל. OASAS NYS די דורך 
   

ניו יארקער קענען לערנען מער איבער די סטעיט העלט דעּפארטמענט'ס לעצטע באמיאונגען צו באקעמפן  
מענטשן מיט   .דא  שטאפל דאטא אויפן וועבזייטל בלאט -די אּפיויד עפידעמיע און איבערקוקן קאונטי

נגען פאר נאך אינפארמאציע זאלן זיך פארבינדן מיט  פראגן אדער פארלא
opioidprevention@health.ny.gov.  

   
אויב איר אדער א באליבטע אייערס האט געהאט שוועריגקייטן מיט אינשורענס אין פארבינדונג מיט  

באהאנדלונג אדער דארף הילף אריינצוגעבן אן אפעלירונג פאר א צוריקגעוויזענע קלעים, פארבינדט אייך  
  אדער דורך אימעיל ביי 888-614-5400הילף ליניע דורכן טעלעפאן אויף  CHAMPמיט די 

ombuds@oasas.ny.gov.  
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