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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZYZNANIE BLISKO 3,5 MLN USD NA 
ROZWÓJ ZINTEGROWANYCH PROGRAMÓW LECZENIA AMBULATORYJNEGO  

  
Fundusze pozwolą świadczeniodawcom na zintegrowanie usług programów 

leczenia uzależnień od opioidów z programami ambulatoryjnymi w celu 
zapewnienia kompleksowego leczenia uzależnień  

  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj przyznanie dofinansowania w wysokości 
3 446 865 USD dla 14 placówek leczenia uzależnień w całym stanie Nowy Jork, co 
pozwoli im na opracowanie Kompleksowych Zintegrowanych Programów Leczenia 
Ambulatoryjnego (Comprehensive Integrated Outpatient Treatment Programs, OTP). 
Programy te ułatwią mieszkańcom stanu Nowy Jork, poszukującym leczenia zaburzeń 
związanych z używaniem substancji, dostęp do wielu usług w jednym miejscu.  
 
„Zapewnienie dostępu do niezbędnego leczenia uzależnień jest ważnym, niezmiennym 
celem mojej administracji”, powiedziała gubernator Hochul. „Uzależnienie to choroba, 
która może dotknąć każdego, bez względu na pochodzenie. Niezwykle ważne jest, 
abyśmy kontynuowali naszą pracę na rzecz wspierania kompleksowych programów, 
rozszerzających dostęp do opieki i zasobów dla mieszkańców stanu nowy Jork i ich 
rodzin, czyli osób które najbardziej ich potrzebują”.  
  
Kompleksowe Zintegrowane Programy Leczenia Ambulatoryjnego to nowa inicjatywa, 
która ma na celu zaspokojenie ciągłego zapotrzebowania na kompleksowe leczenie w 
stanie Nowy Jork. Świadczeniodawcom udostępniono środki finansowe na łączenie 
istniejących OTP i programów ambulatoryjnych lub tworzenie nowych programów 
zapewniających zintegrowane usługi.  
  
Komisarz Biura ds. Usług i Wsparcia dla Osób z Uzależnieniami, Chinazo 
Cunningham, powiedziała: „Kompleksowe podejście oferowane przez te nowe 
placówki pomoże pokonać niektóre bariery, z którymi ludzie mogą się spotkać, szukając 
leczenia. Programy te zwiększą dostęp do ważnego, ratującego życie leczenia 
uzależnień i zapewnią możliwość korzystania z wielu usług świadczonych w jednym 
miejscu, co ułatwi uzyskanie potrzebnego wsparcia i zapewni dostęp do zasobów”.  
  
Świadczeniodawcy mogą wykorzystać te fundusze na różne cele, w tym na remonty 
budynków, nowy sprzęt, szkolenia w zakresie zintegrowanych usług oraz 



wynagrodzenia pracowników. Fundusze zostały zapewnione w ramach dodatkowego 
federalnego grantu ramowego na profilaktykę i leczenie uzależnień (Substance Abuse 
Prevention and Treatment Block Grant) i są administrowane przez Biuro ds. Usług 
i Wsparcia dla Osób z Uzależnieniami (Office of Addiction Services and Supports, 
OASAS).  
  
Następujące podmioty otrzymają fundusze na integrację swoich istniejących OTP i 
programów ambulatoryjnych:  
  
Capital District  

• PROMESA Albany - 250 000 USD  

  
Central NY  

• Farnham, Inc - 250 000 USD  

  
Miasto Nowy Jork  

• Center for Comprehensive Health Practice, Inc. - 250 000 USD  

  
Southern Tier  

• Ithaca Alpha House, Cayuga Addiction Recovery Services - 240 880 USD  

  
Western NY  

• PROMESA Buffalo - 250 000 USD  

  
Następujący świadczeniodawcy otrzymają środki na utworzenie nowych OTP i ich 
integrację z istniejącymi programami ambulatoryjnymi:  
  
Capital District  

• New Choices for Recovery - 250 000 USD  

  
Finger Lakes  

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

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

  
Long Island  

• Outreach Development Corp - 206 000 USD  

• Samaritan Daytop Village - 249 985 USD  

  
Miasto Nowy Jork  

• Center for Community Alternatives - 250 000 USD  

  
North Country  

• St. Lawrence County Addiction Services - 250 000  

  



Southern Tier  
• CASA-Trinity, Inc.- 250 000 USD  

  
Western NY  

• CASA-Trinity, Inc.- 250 000 USD  

  
Senator, Chuck Schumer, powiedział: „Współpracuję ze specjalistami zajmującymi 
się leczeniem uzależnienia od opioidów od Albany po Long Island i ciągle słyszę, że 
stan Nowy Jork przoduje w tych działaniach i potrzebuje więcej pomocy. Fundusze te 
pochodzą bezpośrednio z uzupełniających funduszy COVID na 2021 r. dla organizacji 
SAMHSA, do których uchwalenia doprowadziłem w Senacie, i zwiększą skuteczność 
profesjonalnego leczenia uzależnień, dzięki czemu osoby potrzebujące pomocy nie 
będą musiały samotnie walczyć z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych i będą 
mieli zapewnioną opiekę zdrowotną, której potrzebują, aby stanąć na nogi”, powiedział 
senator Schumer. Właśnie minęły kolejne rekordowe lata pod względem liczby 
przedawkowań opioidów z powodu używania fentanylu, dlatego musimy działać już 
teraz, aby ratować ludzkie życie. Z tego powodu zabiegam o historyczne zwiększenie 
środków na te programy federalne o 3,2 mld USD, aby wesprzeć działania na rzecz 
zapobiegania, leczenia i powrotu do zdrowia w stanie Nowy Jork, a także będę nadal 
walczyć o zapewnienie naszym lokalnym partnerom wszelkich niezbędnych środków do 
walki z epidemią opioidową”.  
  
Senator, Kirsten Gillibrand, powiedziała: „W obliczu rosnącej liczby zgonów z 
powodu przedawkowania narkotyków w stanie Nowy Jork i w całym kraju musimy zrobić 
więcej, aby zapewnić wszechstronne wsparcie osobom i ich rodzinom zmagającym się 
z zaburzeniami używania substancji. Jestem dumna z tego, że mogę prowadzić 
działania wspierające rodziny dotknięte problemem uzależnienia i cieszę się, że dzięki 
tym funduszom w całym kraju powstają nowe programy leczenia. Będę nadal pracować 
nad zapewnieniem osobom walczącym z uzależnieniem środków, których potrzebują, 
aby stanąć na nogi”.  
  
Członek Izby Reprezentantów, Paul Tonko, powiedział: „Kryzys uzależnień w 
naszym kraju osiąga nowe, przerażające rozmiary, dlatego też wzmocnienie i 
rozszerzenie dostępu do leczenia jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Usilnie 
walczyłem w Kongresie o zabezpieczenie tych funduszy federalnych w ramach 
federalnego programu zapobiegania nadużyciom i leczenia uzależnień (Federal 
Substance Abuse Prevention and Treatment Block Grant Supplemental) i kontynuuję tę 
walkę za pomocą kluczowych ustaw, takich jak ustawa o głównym nurcie leczenia 
uzależnień (Mainstreaming Addiction Treatment Act). Jestem wdzięczny wszystkim, 
których silne przywództwo przyczyniło się do udzielenia tej ratującej życie pomocy 
społecznościom w stanie Nowy Jork”.  
  
Członkini Izby Reprezentantów, Kathleen Rice, powiedziała: „Zaburzenia związane 
z używaniem substancji psychoaktywnych dotknęły zbyt wielu mieszkańców Long 
Island, a wielu z nas straciło przyjaciół lub członków rodziny w wyniku przedawkowania 
opioidów po latach zmagania się z tą chorobą. Środki te pozwolą na stworzenie nowych 



programów leczenia ambulatoryjnego w dwóch placówkach na Long Island, co pomoże 
nam zapewnić wsparcie i usługi, których nasze społeczności potrzebują. Będę 
kontynuować walkę o zapewnienie tych ważnych funduszy w Kongresie i jestem 
wdzięczny za zaangażowanie gubernator Hochul w przydzielanie tych środków tam, 
gdzie przyniosą one najwięcej pożytku”.  
  
Senator, Peter Harckham, powiedział: „Zapowiedziane finansowanie nowych i 
istniejących programów ambulatoryjnych prowadzonych przez podmioty zajmujące się 
leczeniem uzależnień, oferujące zintegrowane i kompleksowe podejście do procesu 
zdrowienia, pozwoli na ratowanie życia w całym stanie. Dodatkowe środki pozwolą na 
usunięcie niektórych barier w dostępie do leczenia w naszych społecznościach, dlatego 
dziękuję gubernator Hochul za jej nieustające zaangażowanie w walkę z kryzysem 
przedawkowania opioidów”.  
  
Członek Zgromadzenia, Phil Steck, powiedział: „Administracja federalna 
zaangażowała się w walkę z epidemią opioidów, zapewniając stanom znacznie większe 
fundusze dla placówek zajmujących się leczeniem zaburzeń związanych z używaniem 
substancji. Federalna dotacja blokowa na rozszerzenie usług terapeutycznych pomoże 
zapewnić uczestnikom programu wsparcie, co zwiększy ich szanse na powrót do 
zdrowia na całe życie. Z zadowoleniem przyjąłem informację o włączeniu regionu 
Capital District do tej rundy finansowania”.  
  
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. Administracja stanu Nowy Jork poszerza również 
dostęp do tradycyjnych usług, w tym usług pomocy w sytuacjach kryzysowych, 
programów leczenia stacjonarnego, ambulatoryjnego i dziennego, a także leków 
stosowanych w leczeniu uzależnień, leczenia mobilnego oraz 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 
znaleźć pomoc i nadzieję, dzwoniąc pod bezpłatny, całodobowy i dostępny 7 dni w 
tygodniu numer HOPEline 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.  
  
  
  

###  
  
  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 
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