
 
 الحاكمة كاثي هوكول   21/ 2022/6 للنشر فوًرا:

 
 

مليون دوالر إلنشاء وحدات عالجية متكاملة لبرامج عالج مرضى    3.5الحاكمة هوكول تعلن عن منحة قدرها حوالي 
   العيادات الخارجية

  
سيسمح التمويل لمقدمي الخدمات بدمج خدمات برنامج عالج المواد األفيونية وبرامج العيادات الخارجية لتوفير عالج   

  شامل لإلدمان
  
  

من مقدمي خدمات عالج اإلدمان في كافة   14مليون دوالر إلى  3,446,865أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن منح 
انحاء والية نيويورك مما سيتيح لهم إنشاء برامج عالجية شاملة ومتكاملة لمرضى العيادات الخارجية. ستسهل هذه البرامج  

  راب تعاطي المخدرات الوصول إلى خدمات متعددة في مكان واحد.على سكان نيويورك الذين يبحثون عن عالج الضط 
 

"إن ضمان الوصول إلى العالج الضروري لإلدمان هو هدف مهم ومستمر إلدارتي. اإلدمان مرض   قالت الحاكمة هوكول،
التي توسع  يمكن أن يصيب أي شخص بغض النظر عن خلفيته. ومن األهمية بمكان أن نواصل عملنا لدعم البرامج الشاملة 

  الوصول إلى الرعاية والموارد لسكان نيويورك وأسرهم الذين هم في أمس الحاجة إليها."
  

برامج العالج الشامل والمتكامل لمرضى العيادات الخارجية هي مبادرة جديدة مصممة لتلبية الحاجة المستمرة للعالج الشامل  
 Opioid Treatmentإما للجمع بين برامج عالج اإلدمان )في والية نيويورك. تم توفير التمويل لمقدمي الخدمات 

Program, OTP.وبرامج العيادات الخارجية الحالية أو تطوير برامج جديدة لتقديم خدمات متكاملة )  
  

"سيساعد النهج الشامل الذي تقدمه هذه المرافق الجديدة على   قال تشاينزو كننغهام مفوض مكتب خدمات اإلدمان والدعم،
جة بعض الحواجز التي قد يواجهها األشخاص عند طلب العالج. ستعمل هذه البرامج على توسيع نطاق الوصول إلى  معال

عالج اإلدمان المهم المنقذ للحياة وستجمع خدمات متعددة معًا تحت سقف واحد لمساعدة األشخاص على االتصال بشكل أفضل  
  بالدعم والموارد التي يحتاجون إليها."

  
دمي الخدمة استخدام هذا التمويل لمجموعة متنوعة من األغراض بما في ذلك تجديد المباني والمعدات الجديدة  يمكن لمق

والتدريب لدعم الخدمات المتكاملة ورواتب الموظفين. تم توفير التمويل من خالل المنحة التكميلية للوقاية من تعاطي  
 Office ofرتها من خالل مكتب خدمات اإلدمان وأشكال الدعم )المخدرات والعالج من تعاطي المواد المخدرة ويتم إدا 

Addiction Services and Supports, OASAS.)  
  

  ( وبرامج العيادات الخارجية الحالية:OTPسيتلقى مقدمو الخدمات التالية أسماؤهم تموياًل لدمج برامج )
  

  منطقة العاصمة
•  PROMESA Albany - 250,000  دوالر  

  
  وسط نيويورك
•  Farnham، Inc. - 250,000  دوالر  

  



  مدينة نيويورك
• Center for Comprehensive Health Practice, Inc.: 250,000 دوالر  

  
  المنطقة الجنوبية
• Ithaca Alpha House, Cayuga Addiction Recovery Services  -  240,880دوالر  

  
  غرب نيويورك
• PROMESA Buffalo -  250,000دوالر  

  
  ( جديدة ودمجها مع برامج العيادات الخارجية الحالية: OTPسيتلقى مقدمو الخدمات التالية أسماؤهم تمويل إلنشاء برامج )

  
  منطقة العاصمة
• New Choices for Recovery - 250,000  دوالر  

  
  البحيرات اإلصبعية

• Finger Lakes Area Counseling & Recovery Center, Inc (FLACRA )-   دوالر
250,000  

• Genesee Council on Alcoholism & Substance Abuse (GCASA )-   دوالر
250,000  

  
  لونغ آيلند

• Outreach Development Corp -  206,000دوالر  

• Samaritan Daytop Village -   249,985دوالر  

  
  مدينة نيويورك
• Center for Community Alternatives  -  250,000دوالر  

  
  المنطقة الشمالية
• St. Lawrence County Addiction Services -   250,000دوالر  

  
  المنطقة الجنوبية
• CASA-Trinity, Inc.-  250,000دوالر  

  
  غرب نيويورك
• CASA-Trinity, Inc.-  250,000دوالر  

  
"لقد وقفت مع المتخصصين في عالج إدمان المواد األفيونية من ألباني إلى لونغ آيالند والرسالة   قال السناتور تشاك شومر،

مباشرة   التي أسمعها مراًرا وتكراًرا هي أن نيويورك في الخطوط األمامية وتحتاج إلى مزيد من المساعدة. يأتي هذا التمويل
إلى إدارة خدمات تعاطي المواد المخدرة والصحة العقلية  2021( لعام COVIDمن أموال اإلغاثة التكميلية لجائحة )

(Substance Abuse and Mental Health Services Administration, SAMHSA  التي قدت تمريرها )
في مجلس الشيوخ وسيعزز عالج اإلدمان المهني حتى يتمكنوا من التأكد من أن الناس ال يخوضون المعركة ضد تعاطي  
المخدرات بمفردهم وأن يحصلوا على الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها. لقد مررنا مؤخراً بسنوات قياسية متتالية من 

لفنتانيل األفيونية ويجب أن نتحرك اآلن إلنقاذ األرواح. هذا هو السبب وراء مطالبتي بزيادة  الجرعات الزائدة من مادة ا
مليار دوالر لهذه البرامج الفيدرالية لزيادة جهود الوقاية والعالج والتعافي في نيويورك وسأواصل الكفاح   3.2تاريخية قدرها 

 كافحة وباء المواد األفيونية." لمنح شركائنا المحليين جميع الموارد التي يحتاجونها لم
  



"في مواجهة الوفيات المتزايدة بسبب الجرعات الزائدة في جميع أنحاء نيويورك والبالد    قالت السناتور كيرستن غيليبراند،
ككل علينا بذل المزيد من الجهد لتقديم دعم شامل لألفراد وعائالت األشخاص الذين يعانون من اضطراب تعاطي المخدرات.  

ا فخورة بقيادة الجهود لدعم العائالت المتضررة من اإلدمان وأنا متشجعة لرؤية هذا التمويل لتطوير برامج عالج جديدة  أن
على مستوى الوالية. سأستمر في العمل لتزويد األفراد الذين يكافحون اإلدمان بالموارد التي يحتاجونها للوقوف على أقدامهم 

  مرة أخرى."
  

"مع وصول أزمة اإلدمان في بالدنا إلى مستويات جديدة مخيفة أصبح تعزيز وتوسيع الوصول إلى   نكو،قال النائب بول تو 
العالجات أكثر أهمية من أي وقت مضى. لقد ناضلت بشدة في الكونغرس لتأمين هذا التمويل الفيدرالي من خالل المنحة  

ة وأنا أواصل الكفاح من خالل التشريعات الرئيسية مثل قانون  التكميلية لمنع تعاطي العقاقير والعالج من تعاطي المواد المخدر
معالجة اإلدمان الخاص بي. أنا ممتن لجميع أولئك الذين ساعدت قيادتهم القوية في تقديم هذا الدعم المنقذ للحياة لمجتمعاتنا في  

  نيويورك."
  

الكثير من الناس هنا في لونغ آيالند حيث فقد الكثير    "لقد أثر اضطراب تعاطي المواد المخدرة على قالت النائبة كاثلين رايس،
منا أصدقاءهم أو أفراد أسرهم بسبب الجرعات الزائدة من المواد األفيونية بعد سنوات من الصراع مع المرض. سيخلق هذا  

والخدمات التي التمويل برامج عالج جديدة للمرضى الخارجيين في مرفقين هنا في لونغ آيالند لمساعدتنا في تقديم الدعم 
تحتاجها مجتمعاتنا. سأستمر في النضال من أجل هذا التمويل المهم في الكونغرس وأنا ممتن اللتزام الحاكم هوكول بتخصيص 

  هذه الموارد حيث ستفعل أقصى فائدة."
  

رها مقدمو عالج تعاطي  "التمويل المعلن لبرامج العيادات الخارجية الجديدة والحالية التي يدي قال السناتور بيتر هاركهام، 
المخدرات الذين يقدمون مناهج متكاملة وشاملة للتعافي سينقذ األرواح على مستوى الوالية. مع الموارد اإلضافية ستتم إزالة  
بعض العوائق التي تحول دون الوصول إلى العالج في مجتمعاتنا وأشكر الحاكمة هوكول على التزامها الثابت بمكافحة أزمة 

 ون الزائدة."  جرعة األفي
  

"لقد التزمت اإلدارة الفيدرالية بمكافحة وباء المواد األفيونية من خالل تزويد الواليات بمزيد  قال عضو الجمعية فيل ستيك، 
من التمويل بشكل ملحوظ للمنشآت التي تعالج اضطراب تعاطي المخدرات. سيساعد تمويل المنحة الفيدرالية لتوسيع خدمات 

عم المشاركين في البرنامج بطريقة تزيد من فرصهم في التعافي مدى الحياة. كان من دواعي سروري أن  العالج في ضمان د
  أرى أن منطقة العاصمة قد شملت في هذه الجولة من التمويل." 

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

المستوى الوطني لرعاية اإلدمان مع خدمات كاملة للوقاية والعالج والتعافي وتقليل الضرر. وقد عملت الوالية أيضاً على  
توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات التقليدية، بما في ذلك خدمات األزمات، وبرامج العالج للمرضى الداخليين والخارجيين  

  لعالج اإلدمان، وخدمات العالج المتنقل والمواصالت.والمقيمين، باإلضافة إلى األدوية 
  

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

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

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

HOPEline  8-877-1أيام في األسبوع على  7ساعة في اليوم و 24المجاني في الوالية على مدار-HOPENY (1-
 (.  467369)الرمز المختصر  HOPENY( أو بإرسال رسالة نصية بالمحتوى 877-846-7369

 
يادات الداخلية، أو  يمكن العثور على عالج اإلدمان المتاح، بما في ذلك األزمات/ التخلص من السموم، أو رعاية مرضى الع

  FindAddictionTreatment.ny.govاإلقامة، أو رعاية مرضى العيادات الخارجية باستخدام لوحة توفر العالج على 
   .NYS OASASأو من خالل الموقع اإللكتروني لـ 

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffindaddictiontreatment.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C7bcb32f99689410e57c308da53ae3d53%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637914305088352674%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pjDThvYCfGk%2Fo8iRTdz0A3nUmELU6M%2FV4SVLVoJTfFg%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%7C7bcb32f99689410e57c308da53ae3d53%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637914305088352674%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fu4FBgCey3aDpM%2FqXJ66%2FUe7Iu2MpVWPClttWPevsnE%3D&reserved=0


إذا واجهت أنت أو أحد أحبائك عقبات تأمينية متعلقة بالعالج أو كنت بحاجة إلى مساعدة في تقديم استئناف لمطالبة مرفوضة،  
أو إرسال رسالة بريد إلكتروني   888-614-5400عبر الهاتف على  CHAMPفاتصل بخط مساعدة 

  .vombuds@oasas.ny.goإلى
  
  
  

###  
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