
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 6/ 10 للنشر فوًرا: 

 
 

  مليون دوالر لزيادة الوصول إلىىخدمات منع اإلدمان في والية نيويورك 5الحاكمة هوكول تعلن عن منحة بأكثر من 
  

ماليين دوالر من التمويل لتوسيع خدمات النقل لمساعدة األشخاص في الوصول إلى عالج اإلدمان والموارد   4أكثر من 
  األخرى

  
  مليون دوالر لمقدمي الخدمات لتوسيع خدمات الرعاية الصحية عن بُعد 1سيتم منح أكثر من 

  
 

ماليين دوالر لمبادرتين لتوسيع خدمات عالج اإلدمان في والية    5أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن منح أكثر من 
  4نيويورك ومساعدة األشخاص المحتاجين في الوصول بشكل أفضل إلى العالج وأنواع الدعم األخرى. سيتم منح أكثر من 

مية لتقديم المساعدة في النقل وتنسيق الرعاية لألشخاص الذين يبحثون عن  ماليين دوالر لمقدمي الخدمات في الشبكات اإلقلي
مليون دوالر للمساعدة في دعم التوسع في خدمات الرعاية الصحية عن بعد في   1خدمات عالج اإلدمان وسيتم منح أكثر من 

  كل منطقة من والية نيويورك.
 

ة لمعالجة أزمة اإلدمان والجرعات الزائدة ودعم صحة سكان  "تواصل إدارتي اتخاذ إجراءات قوي قالت الحاكمة هوشول،
نيويورك. ونظًرا ألننا نرى أرقاًما قياسية للجرعات الزائدة في جميع أنحاء البالد ستظل نيويورك ملتزمة بتقديم الدعم 

  والموارد الالزمة ألولئك الذين تأثروا ومساعدتهم على المضي قدًما في تعافيهم." 
  

و   ز "تعد خدمات الرعاية الصحية عن ُبعد الموسعة وفرص النقل    كننغهام، مفوض مكتب خدمات ودعم حاالت اإلدمان،قال تشاينز
ي تمنع العديد من األشخاص من السعي للحصول عىل الخدمات.  

ي كرس الحواجز الت 
ايدة أمًرا حيوًيا للمساعدة فز ز سيدعم هذا  المت 

ي  
ي مقابلة األشخاص أينما كانوا ومنحهم فرصة للوصول إىل المساعدة الحاسمة لإلدمان بالطريقة الت 

التمويل مهمتنا المستمرة المتمثلة فز
  تناسب احتياجاتهم عىل أفضل وجه."

  
ي العقاقير والعالج من تعاطي المواد تم تقديم التمويل لكلتا المبادرتين إلى والية نيويورك من خالل المنحة التكميلية لمنع تعاط

 ,Office of Addiction Services and Supportsالمخدرة وإدارتها من قبل مكتب خدمات اإلدمان والدعم )
OASAS .في والية نيويورك )  

  
  فيما يلي تفاصيل كل مبادرة وإجمالي التمويل والحاصلون على المنح:

  
  دوالر 4,036,084 -النقل وتنسيق الرعاية 

  
مقدم رعاية تموياًل للمساعدة في توفير المساعدة في النقل وتنسيق الرعاية لألفراد الذين يعانون من معيقات متعددة  34يتلقى 

ويشمل ذلك المناطق التي قد تكون فيها خدمات النقل العام محدودة وقد تكون وسائل النقل  ومعقدة تحول دون تلقي العالج. 
وصول إليها. سيشتري العديد من هؤالء الموفرين مركبات لنقل العمالء إلى العالج أو  األخرى غير متوفرة أو يصعب ال

  المواعيد الطبية أو غيرها من األمور الضرورية بينما سيتعاقد اآلخرون مع موفري خدمات النقل.
  

  للحصول على قائمة كاملة بالحائزين على المنح هذا الرابط تفضل بزيارة

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Ftransportion-coordination-awardees-list&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cec3eaddf30244e3fe45808da4b0c4821%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637904813388691239%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sSW8VAjbNvOMQZW4eNBlpJRDS94QJdPZMOUoNAE6qNs%3D&reserved=0


  
  دوالر 1,070,717 -تمويل الخدمات الصحية عن بُعد 

  
عت جائحة )  ( من اعتماد خدمات الرعاية الصحية عن بعد في جميع أنحاء والية نيويورك، مما سهل على  COVID-19سرَّ

األشخاص الوصول إلى الرعاية التي يحتاجون إليها دون الحاجة إلى السفر إلى عيادة الطبيب. كان هذا مهًما بشكل خاص في  
  أماكن عالج اإلدمان، والتي تتطلب غالبًا رعاية مستمرة ومتواصلة.

  
  من خالل هذا التمويل سيتمكن مقدمو الرعاية من شراء وتحديث المعدات لتوسيع وتعزيز قدرات الخدمات الصحية عن بُعد. 

  
هذا يتلقى أربعون مقدم رعاية التمويل من خالل هذه المبادرة. يمكن العثور على قائمة كاملة بالحاصلين على المنح على 

  .الرابط
  

"بالنسبة للعديد من السكان المصابين باضطراب تعاطي المخدرات ال توجد طريقة  قال السناتور عن الوالية بيت هاركام، 
سهلة لتلقي العالج شخصيًا بسبب المسافات والتكاليف والخدمات اللوجستية المرتبطة بالنقل. تدرك الحاكمة هوكول أن هذه  

الج عبر زيادة خدمات النقل والخدمات الحواجز السائدة قائمة وبهذا التمويل المعلن سنعمل على تحسين الوصول إلى الع
  الصحية عن بُعد. إنه استثمار جيد من شأنه أن ينقذ األرواح على مستوى الوالية."

  
"من خالل ضخ التمويل الفيدرالي استهدفنا برامج مختلفة تزيل العوائق التي تحول دون عالج قال فيل ستيك عضو الجمعية، 

يعد الوصول إلى وسائل النقل أو الخدمات الصحية عن بُعد أمًرا بالغ األهمية لمن يخضعون  اضطراب تعاطي المخدرات.
عيشون بالقرب من وسائل النقل العام أو يقيمون في  قد يواجه المرضى تحديات في التنقل وقد ال يمتلكون سيارة أو ي للعالج.

منطقة ريفية ذات خيارات عالج محدودة. لقد مررت في هذه الجلسة تشريعًا ينص على برنامج نقل العالج؛ وتضمن برامج  
  مثل هذا والرعاية الصحية عن بُعد للمرضى متابعة خطة العالج باستمرار وبالتالي تحسين فرصهم في النجاح."

  
قد وضعت والية نيويورك نهًجا قويًا ومتعدد الجوانب للتصدي لوباء الجرعات الزائدة ووضعت سلسلة متواصلة رائدة على ل

المستوى الوطني لرعاية اإلدمان مع خدمات كاملة للوقاية والعالج والتعافي وتقليل الضرر. لقد عملنا على توسيع نطاق  
خدمات األزمات ومرضى العيادات الداخلية ومرضى العيادات الخارجية وبرامج  الوصول إلى الخدمات النظامية، بما في ذلك

  العالج السكني، باإلضافة إلى أدوية عالج اإلدمان والخدمات المتنقلة للمعالجة والنقل.
  

 2016كانت الحاكمة هوكول عضوة في فريق عمل مكافحة الهيروين واألفيون في والية نيويورك، والذي أوصى في عام 
بخدمات جديدة غير تقليدية، بما في ذلك مراكز التعافي، ونوادي الشباب، وخدمات األقران الموسعة، ومراكز الوصول  

المفتوح، والتي توفر تقييمات وإحاالت فورية إلى الرعاية. تم ترسيخ هذه الخدمات منذ ذلك الحين في العديد من المجتمعات  
  المحتاجين في الحصول على رعاية أقرب إلى المكان الذي يعيشون فيه.  في جميع أنحاء الوالية، وساعدت األشخاص

  
يمكن لسكان نيويورك الذين يعانون من اإلدمان، أو الذين يعاني أحباؤهم أن يجدوا المساعدة واألمل من خالل االتصال على 

  )خط األمل( على الرقم HOPE lineأيام في األسبوع وهو  7ساعة في اليوم و 24رقم الوالية المجاني المتاح على مدار 
HOPENY-8-877-) 17369-846-877-1(، " أو بإرسالHOPENY  في رسالة نصية، الرمز المختصر "

467369.  
 

يمكن العثور على عالج اإلدمان المتاح، بما في ذلك األزمات/ التخلص من السموم، أو مرضى العيادات الداخلية، أو اإلقامة،  
لتوفر العالج في والية نيويورك على  NYS OASASادات الخارجية باستخدام لوحة أو رعاية مرضى العي

tionTreatment.ny.govFindAddic  اإللكتروني في أو من خاللNYS OASAS موقع.  
  

إذا واجهت أنت أو أحد أحبائك عقبات تأمينية متعلقة بالعالج أو كنت بحاجة إلى مساعدة في تقديم استئناف لمطالبة مرفوضة،  
( عبر الهاتف  CHAMPفاتصل بخط مساعدة مشروع الوصول المجتمعي بخصوص اإلدمان والرعاية الصحية العقلية )

  .ombuds@oasas.ny.gov تروني إلىأو إرسال رسالة بريد إلك 888-614-5400الرقم  على
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Ftelehealth-awardees-list&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cec3eaddf30244e3fe45808da4b0c4821%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637904813388691239%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Xo46oYj5wAbtA7TuNhVxInVnfqeBWaZCqZse0RXGVzw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Ftelehealth-awardees-list&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cec3eaddf30244e3fe45808da4b0c4821%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637904813388691239%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Xo46oYj5wAbtA7TuNhVxInVnfqeBWaZCqZse0RXGVzw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffindaddictiontreatment.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cec3eaddf30244e3fe45808da4b0c4821%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637904813388691239%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QgwULahcQZxBolyaES%2BYQmpu7Xlmpha2cG4K6UsgLsk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Ftreatment&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cec3eaddf30244e3fe45808da4b0c4821%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637904813388691239%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=m%2Blr6f22Sg%2BoHQIxhy0Ab7v5z0qIssRSHySqv2YZaAk%3D&reserved=0
mailto:ombuds@oasas.ny.gov
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