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GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE USTAWĘ ZAPEWNIAJĄCĄ SZKOLENIA W 
ZAKRESIE UZALEŻNIEŃ I ZDROWIA PSYCHICZNEGO 

DLA SŁUŻB RATOWNICZYCH  
  

Ustawa (S.07144/A.07686) zapewnia szkolenia w zakresie uzależnień i zdrowia 
psychicznego, w tym szkolenia dla zespołów interwencji kryzysowej, 

pracowników pierwszej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego, szkolenia na 
temat uprzedzeń ukrytych oraz stosowania naloksonu  

  
   
Gubernator Kathy Hochul podpisała dziś ustawę S.07144/A.07686 zapewniającą 
strażakom i pracownikom służb ratownictwa medycznego w regionach, w których 
znajdują się centra stabilizacji kryzysowej, szkolenia w zakresie uzależnień i zdrowia 
psychicznego, w tym szkolenia dla zespołów interwencji kryzysowej, pierwszej pomocy 
w zakresie zdrowia psychicznego, szkolenia w zakresie uprzedzeń ukrytych oraz 
szkolenia w zakresie stosowania naloksonu.  
   
„Jestem dumna, że mogę podpisać tę ustawę, która zapewni naszym dzielnym służbom 
ratowniczym narzędzia potrzebne do pomocy mieszkańcom stanu Nowy Jork, którzy 
zmagają się z problemami zdrowia psychicznego i uzależnieniami”, powiedziała 
gubernator Hochul. „Pandemia utrudniła życie mieszkańcom stanu Nowy Jork, dlatego 
tak ważne jest, aby nasi pracownicy służb ratowniczych mieli odpowiednie 
przeszkolenie, narzędzia i zasoby, aby zapewnić bezpieczeństwo na naszych ulicach i 
w metrze”.   
Ustawa ta zapewni, że odpowiedni personel służb ratowniczych przejdzie najbardziej 
aktualne szkolenie w zakresie problematyki uzależnień i zdrowia psychicznego. 
Szkolenia te są potrzebne, aby stawić czoła narastającemu kryzysowi zdrowia 
psychicznego i będą szczególnie potrzebne w rejonach działania centrów stabilizacji 
kryzysowej.  
   
Według Krajowej Rady Zdrowia Behawioralnego (National Council for Behavioral 
Health) przedawkowanie narkotyków i samobójstwa to dwie główne przyczyny śmierci 
Amerykanów w wieku od 25 do 44 lat, znacznie przewyższające śmiertelność 
spowodowaną wypadkami drogowymi. Jak podaje Amerykańska Fundacja 
Zapobiegania Samobójstwom (American Foundation for Suicide Prevention), 
samobójstwo jest 12. główną przyczyną śmierci w stanie Nowy Jork. W 2020 roku na 
każde 100 000 mieszkańców stanu Nowy Jork około osiem osób straciło życie w wyniku 



samobójstwa; jest to druga główna przyczyna śmierci osób w wieku od 10 do 34 lat; a 
dla osób w wieku od 35 do 54 lat samobójstwo jest czwartą główną przyczyną śmierci.  
   
W ciągu ostatnich kilku lat w stanie Nowy Jork stworzono kompleksowy system 
reagowania w sytuacjach kryzysowych związanych ze zdrowiem psychicznym, 
obejmujący krótkoterminowe mieszkania kryzysowe, pomoc w sytuacjach kryzysowych, 
kompleksowe programy pomocy psychiatrycznej w nagłych wypadkach (CPEP), 
mobilne zespoły kryzysowe oraz szkolenia w zakresie interwencji kryzysowej. W 
ubiegłorocznym budżecie stanowym zatwierdzono utworzenie centrów stabilizacji 
kryzysowej, które mają na celu zmniejszenie liczby hospitalizacji osób 
doświadczających kryzysu zdrowia psychicznego lub są nim zagrożone, w tym poprzez 
zapewnienie dobrowolnego transportu przez funkcjonariuszy policji oraz służby 
ratownictwa medycznego. Szkolenie wymagane przez tę ustawę jest kluczowym 
narzędziem zapewniającym pełne wykorzystanie możliwości centrów stabilizacji 
kryzysowej.  
  
Ponadto w 2020 roku Kongres uchwalił ustawę o usprawnieniu krajowej linii alarmowej 
do zapobiegania samobójstwom (National Suicide Prevention Hotline Improvement 
Act), na mocy której ustanowiono numer 9-8-8 jako uniwersalny kod wybierania dla 
krajowej linii alarmowej do zapobiegania samobójstwom (National Suicide Prevention 
Lifeline). Przewiduje się, że ta nowa linia alarmowa zostanie uruchomiona w stanie 
Nowy Jork do lipca 2022 r. i będzie stanowiła kluczowy element kompleksowego 
systemu reagowania kryzysowego w przypadku samobójstw i problemów związanych 
ze zdrowiem psychicznym, równoważnego z systemem „9-1-1” dla nagłych wypadków 
medycznych, pożarowych i związanych z bezpieczeństwem publicznym. Gubernator 
Hochul zapewniła 35 mln USD w budżecie na lata 2022-23, aby znacznie zwiększyć 
możliwości centrów telefonicznych w stanie Nowy Jork, a następnie zwiększyć tę kwotę 
do 60 mln USD w skali całego roku. Ponadto władze stanu Nowy Jork otrzymały 
ostatnio 7,2 mln USD od Departamentu Zdrowia i Usług Społecznych Stanów 
Zjednoczonych (United States Department of Health and Human Services) i 
Administracji Służb ds. Nadużywania Substancji i Zdrowia Psychicznego (Substance 
Abuse and Mental Health Services Administration) na pomoc na realizację tego 
zadania.  
   
Senator stanu, James Sanders Jr., powiedział: „Służby ratownicze mają zasadnicze 
znaczenie w udzielaniu pomocy mieszkańcom stanu Nowy Jork w sytuacjach 
kryzysowych, dlatego rozsądne jest, aby otrzymywały szkolenia zakresie udzielania 
pomocy osobom uzależnionym i cierpiącym na zaburzenia psychiczne. Zgodnie z 
nazwą, zadaniem pracowników służb ratowniczych jest pierwsza pomoc w stutacjach w 
których liczy się czas i potrzebne jest szybkie działanie w celu ratowania życia. W 
związku z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi w zakresie sytuacji kryzysowych 
związanych ze zdrowiem psychicznym konieczne jest zapewnienie personelowi 
ratowniczemu odpowiedniego szkolenia, aby mógł on skutecznie reagować w 
sytuacjach dotyczących zdrowia psychicznego. Wyrażam uznanie dla gubernator za 
zapewnienie tym dzielnym bohaterom jeszcze większej liczby narzędzi, których 
potrzebują, aby móc ratować życie”.  



   
Członkini Zgromadzenia, Mathylde Frontus, powiedziała: „Od początku pandemii 
służby ratownicze stawiają czoła drastycznemu i przytłaczającemu wzrostowi liczby 
zgłoszeń dotyczących problemów ze zdrowiem psychicznym. Bardziej niż kiedykolwiek 
wcześniej ważne jest, aby personel EMS przeszedł odpowiednie szkolenie z zakresu 
interwencji kryzysowej przed podjęciem działań w sytuacjach kryzysowych związanych 
ze zdrowiem psychicznym. Dzięki tej ustawie służby ratownicze będą miały zapewnione 
szkolenia i umiejętności, które pozwolą im lepiej pomagać mieszkańcom stanu Nowy 
Jork w sytuacji, gdy będą tego potrzebować. Doceniam to, że gubernator Hochul 
dostrzegła potrzebę wprowadzenia tych przepisów i podpisała je w formie ustawy”.  
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