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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZYZNANIE 20 MLN USD NA KRYTYCZNE 
DLA DOSTAWCÓW USŁUG Z ZAKRESU UZALEŻNIEŃ DOTKNIĘTYCH SKUTKAMI 

PANDEMII COVID-19  
  

Fundusze mają pomóc dostawcom pokryć wydatki związane z COVID poniesione 
od marca 2021 r.  

  
Silny popyt na usługi w zakresie uzależnień nadal się utrzymuje ze względu na 

epidemię opioidową i przypadki przedawkowania  
  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że do 20 mln USD jest dostępnych na 
wsparcie dostawców usług w zakresie uzależnień w stanie Nowy Jork, którzy zostali 
dotknięci długotrwałymi skutkami pandemii COVID-19. Administrowane przez Biuro ds. 
Usług i Wsparcia dla Osób z Uzależnieniami (Office of Addiction Services and 
Supports) w stanie Nowy Jork fundusze federalne pomogą świadczeniodawcom w 
naprawie finansów i umożliwią im dalsze oferowanie bezpiecznych pod względem 
COVID usług w zakresie profilaktyki, leczenia, redukcji szkód i odzyskiwania substancji.  
  
„Mieszkańcy stanu Nowy Jork cały czas odczuwają skutki pandemii COVID-19 we 
wszystkich aspektach życia codziennego, w tym także w leczeniu uzależnień”, 
powiedziała gubernator Hochul. „Podobnie jak zbyt wielu mieszkańców stanu Nowy 
Jork, moja rodzina również straciła bliską osobę, która walczyła z uzależnieniem, a te 
fundusze pozwolą na kontynuowanie niezwykle ważnej pracy instytucji zajmujących się 
leczeniem. Moja administracja będzie kontynuować naszą pracę w celu wspierania 
dostawców, aby pomóc mieszkańcom stanu Nowy Jork, którzy potrzebują tego 
najbardziej”.  
  
Komisarz Biura ds. Usług i Wsparcia dla Osób z Uzależnieniami w stanie Nowy 
Jork, Chinazo Cunningham, powiedział: „Nasi dostawcy wykonują heroiczną pracę, 
utrzymując funkcjonowanie swoich placówek, pomimo licznych przeszkód 
spowodowanych przez COVID-19. To finansowanie pomoże ustabilizować nasz system 
i pozwoli dostawcom kontynuować świadczenie ratującej życie opieki i usług dla 
niektórych z najbardziej narażonych mieszkańców stanu Nowy Jork”.  
  
Wielu dostawców świadczących usługi w zakresie uzależnień w czasie pandemii 
borykało się ze znacznymi obciążeniami finansowymi, ponieważ musieli oni sprostać 



wyzwaniom narzuconym im z powodu kryzysu zdrowia publicznego. Te dodatkowe 
wydatki obejmowały wzrost usług telezdrowia, przestrzeganie protokołów 
bezpieczeństwa dotyczących COVID-19 oraz inne wyzwania dotyczące pracowników 
związane z pandemią.  
  
Ponadto trwająca epidemia opioidów i przedawkowania cały czas wpływa na osoby, 
rodziny i społeczności w całym stanie Nowy Jork. Rezultatem jest kryzys skutkujący 
zdwojonymi działaniami opieki zdrowotnej, co powoduje obciążenie służb zajmujących 
się leczeniem uzależnień.  
  
Inicjatywa ta, finansowana z dotacji blokowej na profilaktykę i leczenie uzależnień 
(Substance Abuse Prevention and Treatment Block Grant), autoryzowanej w ramach 
ustawy o reagowaniu na koronawirusy i ich łagodzeniu z 2021 r. (Coronavirus 
Response and Relief Supplemental Appropriation Act of 2021), zapewni dostawcom 
usług z zakresu uzależnień możliwość wznowienia programów przerwanych przez 
pandemię oraz podtrzymania lub wzmocnienia istniejących programów i usług. Celem 
jest umożliwienie tym świadczeniodawcom dalszego oferowania wiodącego w kraju 
poziomu opieki dla osób poszukujących leczenia.  
  
Zobacz wniosek o dofinansowanie.  
  
Pod przewodnictwem gubernator Hochul, 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 pracuje nad rozszerzeniem dostępu 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 (New York State 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.  
  
Senator, Chuck Schumer, powiedział: „Stan Nowy Jork jest na pierwszej linii frontu 
plagi uzależnień od opioidów, dlatego tak mocno walczyłem, aby te federalne ustawy o 
pomocy w związku z pandemią COVID uwzględniały rekordowe podniesienie nakładów 
na leczenie, zapobieganie i usługi odzyskiwania zdrowia. Ten zastrzyk finansowy w 
wysokości 20 mln USD zapewni dostawcom usług w zakresie uzależnień wsparcie, 
którego potrzebują, aby móc kontynuować ratowanie życia i pomagać społecznościom, 
które najbardziej tego potrzebują”.  
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Członek Izby Reprezentantów, Paul Tonko, powiedział: „Obserwujemy niszczący 
wpływ pandemii na nasz system opieki zdrowotnej, w tym pogorszenie trwającego w 
naszym kraju kryzysu opioidowego. Dlatego też usilnie nalegałem w Kongresie na 
dostarczenie pakietu pomocy w związku z COVID, który dotyczył chorób związanych z 
uzależnieniami poprzez wzmocnienie i rozszerzenie federalnych dotacji blokowych na 
zapobieganie i leczenie uzależnień. Z powodzeniem zrealizowałem to zadanie i z dumą 
oddałem swój głos w zeszłym roku, aby uchwalić nasz pakiet reagowania na COVID. 
Cieszę się, że ten pakiet zapewnia ratujące życie wsparcie dla naszych społeczności w 
stanie Nowy Jork, dlatego dziękuję wszystkim, których przywództwo i orędownictwo 
nieustannie zapewnia nadzieję tym, którzy najbardziej jej potrzebują”.  
  
Senator stanu, Pete Harckham, przewodniczący senackiej komisji ds. alkoholizmu 
i nadużywania substancji, powiedział: „To dodatkowe finansowanie i wsparcie dla 
dostawców leczenia zaburzeń używania substancji, którzy wciąż próbują odzyskać 
swoją pozycję operacyjną po pandemii, będzie ratować życie w całym kraju. W związku 
ze wzrostem liczby przedawkowań opioidów w ciągu ostatnich kilku lat, konieczne jest, 
abyśmy przeznaczyli niezbędne środki na poszerzenie dostępu do usług w zakresie 
leczenia, powrotu do zdrowia i łagodzenia skutków ubocznych. Doceniam zdecydowane 
działania gubernator Hochul w tym zakresie”.  
  
Członek Zgromadzenia, Phil Steck, powiedział: „Każde dodatkowe finansowanie, 
które możemy zapewnić, aby pomóc naszym dostawcom usług z zakresu leczenia w 
realizacji ich misji, to dobra wiadomość. COVID-19 spowodował spustoszenie w 
naszych placówkach zajmujących się leczeniem, ponieważ wiele z nich to placówki 
kongregacyjne. Zwiększenie zakresu naszych usług w zakresie telezdrowia, przy 
jednoczesnym wprowadzeniu udogodnień dla placówek tworzonych przez członków 
kongregacji oraz zwiększeniu i zachęceniu pracowników, pozwoli na objęcie leczeniem 
większej liczby osób z zaburzeniami używania substancji”.  
  
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.  
  

###  
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