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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZYZNANIE PONAD 5 MLN USD NA 
ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG ZWIĄZANYCH Z UZALEŻNIENIAMI W 

STANIE NOWY JORK  
  

Ponad 4 mln USD dofinansowania na rozszerzenie usług transportowych 
ułatwiających ludziom dostęp do leczenia uzależnień i innych zasobów  

  
Ponad 1 mln USD przyznany świadczeniodawcom w celu rozszerzenia usług 

telemedycyny  
  

 
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj przyznanie ponad 5 mln USD na dwie 
inicjatywy mające na celu rozszerzenie usług związanych z uzależnieniami w stanie 
Nowy Jork oraz pomoc osobom potrzebującym w lepszym dostępie do leczenia i innych 
form wsparcia. Ponad 4 mln USD zostaną przyznane świadczeniodawcom działającym 
w ramach sieci regionalnych w celu zapewnienia pomocy w transporcie i koordynacji 
opieki dla osób poszukujących usług związanych z uzależnieniami, a ponad 1 mln USD 
zostanie przyznany na wsparcie rozwoju usług telemedycyny we wszystkich regionach 
stanu Nowy Jork.  
 
„Moja administracja nadal podejmuje zdecydowane działania w celu rozwiązania 
kryzysu związanego z uzależnieniami i przedawkowaniem narkotyków oraz wspierania 
zdrowia mieszkańców stanu Nowy Jork”, powiedziała gubernator Hochul. „W związku 
z rekordową liczbą przedawkowań w całym kraju, administracja stanu Nowy Jork nadal 
będzie nadal angażowała się w zapewnianie niezbędnego wsparcia i zasobów 
potrzebującym i pomagała im w wyjściu z uzależnienia”.  
  
Komisarz Biura ds. Usług i Wsparcia dla Osób z Uzależnieniami stanu Nowy Jork, 
Chinazo Cunningham, powiedziała: „Rozszerzenie usług telemedycyny i zwiększenie 
możliwości transportu są niezbędne, aby pomóc w przełamaniu barier, które wielu 
osobom uniemożliwiają zwrócenie się o pomoc. To dofinansowanie wesprze naszą 
stałą misję wychodzenia naprzeciw ludziom, gdziekolwiek się znajdują, i umożliwi im 
dostęp do niezbędnej pomocy w walce z uzależnieniami w sposób, który najlepiej 
odpowiada ich potrzebom”.  
  
Obie inicjatywy zostały sfinansowane przez stan Nowy Jork z federalnego grantu 
ramowego na profilaktykę i leczenie uzależnień (Substance Abuse Prevention and 



Treatment Block Grant) i są zarządzane przez Biuro ds. Usług i Wsparcia dla Osób 
z Uzależnieniami stanu Nowy Jork (New York State Office of Addiction Services and 
Supports, NYS OASAS).  
  
Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje na temat każdej inicjatywy, całkowitego 
finansowania i podmiotów, którym przyznano finansowanie:  
  
Usługi w zakresie transportu i koordynacji opieki – 4 036 084 USD  
  
Trzydziestu czterech świadczeniodawców otrzyma fundusze na pomoc w zapewnieniu 
transportu i koordynacji opieki nad osobami z licznymi i złożonymi przeszkodami w 
leczeniu. Obejmuje to obszary, na których usługi transportu publicznego mogą być 
ograniczone, a inne środki transportu mogą być niedostępne lub trudno dostępne. Wiele 
z podmiotów zakupi pojazdy, aby zorganizować transport klientów na leczenie, wizyty 
lekarskie i w celu realizacji innych potrzeb, inne natomiast zawrą umowy z firmami 
transportowymi.  
  
Aby zobaczyć pełną listę beneficjentów, należy kliknąć ten link.  
  
Finansowanie telemedycyny – 1 070 717 USD  
  
Pandemia COVID-19 przyspieszyła upowszechnienie się usług telemedycznych w 
całym stanie Nowy Jork, co ułatwiło mieszkańcom dostęp do potrzebnej opieki bez 
konieczności składania osobistej wizyty w gabinecie lekarskim. Jest to szczególnie 
ważne w przypadku ośrodków leczenia uzależnień, których pacjenci często wymagają 
ciągłej, nieprzerwanej opieki.  
  
Dzięki tym środkom świadczeniodawcy będą mogli zakupić i unowocześnić sprzęt, aby 
rozszerzyć i zwiększyć możliwości oferowania usług telemedycznych.  
  
W ramach inicjatywy dofinansowanie otrzyma czterdziestu świadczeniodawców. Aby 
zobaczyć pełną listę beneficjentów, należy kliknąć ten link.  
  
Senator stanu, Pete Harckham, powiedział: „Dla wielu mieszkańców cierpiących na 
zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych nie ma łatwego 
sposobu na skorzystanie z leczenia stacjonarnego ze względu na odległości, koszty i 
logistykę związaną z transportem. Gubernator Hochul zdaje sobie sprawę z istnienia 
tych barier, a dzięki przyznanemu finansowaniu poprawimy dostęp do leczenia poprzez 
zwiększenie możliwości transportowych i rozszerzenie zakresu usług telemedycyny. To 
dobra inwestycja, która pozwoli ratować życie ludzkie w całym stanie”.  
  
Członek Zgromadzenia Phil Steck powiedział: „Dzięki funduszom federalnym 
uruchomiliśmy różne programy, które usuwają bariery w leczeniu zaburzeń związanych 
z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Dostęp do transportu lub 
telemedycyny ma kluczowe znaczenie dla osób objętych leczeniem. Pacjenci mogą 
mieć problemy z mobilnością, mogą nie posiadać samochodu lub nie mieszkać w 
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pobliżu środków transportu publicznego albo mieszkać na terenach wiejskich, gdzie 
możliwości leczenia są ograniczone. W trakcie tej sesji uchwaliłem przepisy, które 
przewidują realizację programu transportu na leczenie. Programy takie jak ten i 
telemedycyna zapewniają pacjentom możliwość konsekwentnego przestrzegania planu 
leczenia, co zwiększa ich szanse na powodzenie”.  
  
Stan Nowy Jork wprowadził radykalne, wielotorowe podejście do problematyki 
przedawkowania substancji i stworzył wiodący w skali kraju program opieki nad 
osobami uzależnionymi, obejmujący pełną profilaktykę, leczenie i usługi w zakresie 
ograniczania szkodliwych skutków. Pracujemy nad zwiększeniem dostępu do 
tradycyjnych usług, w tym usług pomocy w sytuacjach kryzysowych, programów 
leczenia stacjonarnego, ambulatoryjnego i dziennego, a także leczenia wspomaganego 
farmakologicznie, leczenia mobilnego i usług transportowych.  
  
Gubernator Hochul należała do Grupy Zadaniowej Stanu Nowy Jork ds. Heroiny 
i Opioidów (NYS Heroin and Opioid Task Force), która w 2016 roku zaleciła nowe, 
nietradycyjne usługi, w tym centra powrotu do zdrowia, kluby młodzieżowe, poszerzona 
pula grup wsparcia i ośrodki otwartego dostępu, które zapewniają błyskawiczne oceny 
stanu i skierowania do odpowiedniej opieki. Od tego czasu proponowane rozwiązania 
zostały wprowadzone w wielu miejscowościach w całym stanie i pomagają ludziom w 
potrzebie uzyskać dostęp do opieki bliżej ich miejsca zamieszkania.  
  
Mieszkańcy stanu Nowy Jork zmagający się z uzależnieniem lub ich bliscy mogą 
uzyskać pomoc i wsparcie, dzwoniąc na bezpłatny, całodobowy i czynny 7 dni w 
tygodniu telefon zaufania HOPE pod numer 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.  
  
Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich doświadczyliście trudności w związku z leczeniem 
bądź potrzebujecie pomocy w złożeniu odwołania od odrzuconego roszczenia, 
zapraszamy do skorzystania z infolinii CHAMP pod numerem telefonu 888-614-5400 
lub wysłania wiadomości e-mail na adres ombuds@oasas.ny.gov.  
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