
 
 الحاكمة كاثي هوكول   20/1/2023 للنشر فوًرا:

 

 

  األفيونية بالمواد العالج لبرامج دوالر مليون 7.5  توفر عن تعلن هوكول الحاكمة
   

 التابع األفيونية المواد تسوية صندوق  خالل من تمنح التي األولى لتكون الحد منخفضة البوبرينورفين خدمات إلنشاء منح
  للوالية

   
  نيويورك في األفيونية المواد أزمة ومعالجة القاتلة الزائدة الجرعات من  للحد شاماًل  نهًجا التمويل يدعم

   
  

مليون دوالر لمقدمي الخدمات المعتمدين في الوالية وبرامج   7.5لى ما يصل إ  توفر أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن
العالج األخرى إلنشاء خدمات البوبرينورفين منخفضة الحد لمعالجة إدمان المواد األفيونية وإنقاذ األرواح. ستكون المنح، 

المواد األفيونية في والية  التي يديرها مكتب والية نيويورك لخدمات ودعم اإلدمان، أول من يستفيد من صندوق تسوية 
برنامًجا تقدم هذا العالج اآلمن والفعال الضطراب استخدام المواد   15نيويورك وستساعد في تطوير ما يصل إلى 

    األفيونية.
  

قالت الحاكمة  "لقد ضاع عدد كبير جًدا من سكان نيويورك في آفة الجرعات الزائدة من المواد األفيونية واإلدمان،"
"سيساعد هذا التمويل، من خالل صندوق تسوية المواد األفيونية، في جلب األمل من جديد ألولئك الذين يعانون من   هوكول.

اضطراب تعاطي المخدرات، وإزالة الحواجز التي تحول دون العالج الذي ينقذ األرواح، وقلب تيار أزمة المواد األفيونية  
   في واليتنا." 

  
برنامًجا على مستوى الوالية لتقديم خدمات البوبرينورفين منخفضة   15دوالر لـ 500,000سيوفر التمويل ما يصل إلى 

(، والعيادات من قبل مكتب الصحة العقلية OASASالحد. مقدمو العالج المعتمدون من مكتب خدمات ودعم اإلدمان )
  ج الحد من الضرر هم مؤهلون للتقدم بطلب للحصول على التمويل.بالوالية، والمستشفيات، وبرامج خدمات المحاقن، وبرام

  
  مع أن البوبرينورفين وسيلة آمنة وفعالة لعالج اضطراب استخدام المواد األفيونية، إال أن العديد من مقدمي الخدمات لديهم

متطلبات صارمة للدخول في العالج واستمراره، مما يحد في النهاية من عدد األفراد الذين يتلقون هذا الدواء. ستساعد 
الجة هذه المشكلة من خالل السماح بخدمات إدارة الرعاية والعالج الفوري  الخدمات الشاملة منخفضة الحد في مع

   للبوبرينورفين في نفس اليوم.
  

"الخدمات مخفضة الحد متجذرة في مبادئ   قال د. تشاينزو كننغهام مفوض مكتب والية نيويورك لخدمات ودعم اإلدمان:
غير القضائي، والمرونة في وصف األدوية، وإتاحة األدوية على  الحد من الضرر التي تشمل العالج في نفس اليوم، والنهج

( المستمر OASASنطاق واسع في المواقع التي تصل إلى األشخاص أينما كانوا. هذه المبادرة هي جزء من التزام مكتب ) 
لعالج  بضمان حصول السكان والمجتمعات في جميع أنحاء الوالية على وصول عادل إلى الخدمات الحيوية والدعم 

   اضطراب استخدام المواد األفيونية."
  

سيذهب جزء من   مليار دوالر من خالل اتفاقيات تسوية مختلفة مع مصنعي المواد األفيونية. 2تلقت والية نيويورك أكثر من  
هذه التسويات مباشرة إلى البلديات، بينما يتم إيداع الباقي في صندوق مخصص لدعم جهود الوقاية والعالج والتعافي والحد 

    من الضرر والتعليم لمواجهة آفة المواد األفيونية المستمرة.

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Frfa%2Fcomprehensive-low-threshold-buprenorphine&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C887d13a561cd4d3de70408dafb17134e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638098373777472077%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=t8w4vohaP5XGNI49%2F%2Bg8L1m4nFJ%2Bn18U%2BfTkLdWknXI%3D&reserved=0


  
لصندوق تسوية المواد األفيونية، المكلف  إن التشريع ذاته الذي أنشأ الصندوق المخصص أسس أيًضا المجلس االستشاري

أصدر أعضاء مجلس اإلدارة   بتقديم توصيات حول كيفية تخصيص أموال التسوية لخدمة المحتاجين على أفضل وجه.
   نوفمبر/تشرين الثاني، وحددوا توسيع خدمات الحد من الضرر كأولوية قصوى.  1توصياتهم األولى في 

  
، حيث يساهم الفنتانيل اآلن في معظم  2021مع الوفيات المرتبطة بالمواد األفيونية في عام  استمرت نيويورك في التعامل 

تشمل النتائج صادر عن وزارة الصحة بالوالية هذا األسبوع.  لتقرير وفيات الجرعات الزائدة على مستوى الوالية، وفقًا
   الرئيسية األخرى ما يلي: 

  

   السابق. العام عن  المائة في  14 قدرها بزيادة األفيونية، المواد  من زائدة بجرعة وفاة حالة 4,766 •

  قدرها بزيادة  األفيونية، المواد  من زائدة جرعات بسبب  الخارجيين للمرضى الطوارئ لقسم زيارة 10,430 •
   السابق. العام عن المائة  في 12.6

  العام عن المائة في 11.8 قدرها بزيادة الطبية، الطوارئ خدمات قبل من تدار  النالوكسون من حالة 19,139 •
  السابق.

  
( على أحد أكبر أنظمة رعاية اضطرابات استخدام المواد المخدرة في البالد مع ما يقرب من  OASASيشرف مكتب ) 

ينسق مكتب   شخص سنويًا.  680,000برنامج للوقاية والعالج وتقليل الضرر والتعافي التي تخدم أكثر من  1,700
(OASASبصفته سلطة مخولة للعالج بالمواد األفيونية في الوال ،)  ية، العالقات بين الوالية والحكومة الفيدرالية في خدمات

اإلدمان وهو مسؤول أيًضا عن مراقبة استخدام أموال التسوية لضمان إنفاق األموال المخصصة في الميزانية للغرض المحدد 
   لها.
 

وبالمثل، تواصل إدارة الصحة تطوير مجموعة متنوعة من مبادرات الحد من الضرر لتقليل عبء تعاطي المواد األفيونية 
(، وهو نظام إحالة إلكتروني  New York MATTERSوالتبعية على مستوى الوالية. يشمل ذلك نظام "نيويورك مهمة" )

األفيونية بخدمات العالج المحلي وخدمات الحد من الضرر؛  لربط األشخاص الذين يعانون من اضطراب تعاطي المواد 
إدارة صحية تتواجد فيها أعلى معدالت من الجرعات الزائدة خارج   24ومبادرة إدارة الصحة المحلية التي توفر التمويل لـ

  900امة؛ وأكثر من مدينة نيويورك لتعزيز الرعاية األولية، واإلصالحات، وتقليل الضرر، وإدارات الطوارئ، والسالمة الع
  برنامج مسجل للوقاية من الجرعة الزائدة من المواد األفيونية.

 
"ال يزال وباء المواد األفيونية يؤثر علينا جميعًا،   قال القائم بأعمال مفوض وزاة الصحة في والية نيويورك جون ماكدونالد: 

رك بين الوكاالت الذي اقترحته الحاكمة في خطاب  نحن األميركيون وسكان نيويورك، وتشيد وزارة الصحة بالنهج المشت
حالة الوالية للحد من الضرر إلنقاذ األرواح من خالل عالج إدمان المواد األفيونية. نتيجة لذلك، تواصل وزارة الصحة تنبيه  

، وتشجيع سكان  الجمهور إلى مخاطر المواد األفيونية من خالل الرسائل عبر وسائل التواصل االجتماعي وغيرها من المنافذ 
نيويورك على التعرف على عالمات الجرعة الزائدة واالستفادة من الموارد المتاحة من خالل برنامج الوقاية من الجرعة 

  الزائدة من المواد األفيونية والنظام الدائم الجديد لإلدارة على مستوى الوالية للنالوكسون."
 

ذلك رعاية األزمات/التخلص من السموم أو المرضى الداخليين أو المقيمين أو  يمكن العثور على عالج اإلدمان المتاح بما في
الخاصة بمكتب   العالج توفر معلومات لوحةرعاية مرضى العيادات الداخلية أو اإلقامة أو العيادات الخارجية باستخدام 

(OASAS أو موقع ويب ) و الذين يعاني أحباؤهم أن يجدوا  . يمكن لسكان نيويورك الذين يعانون من اإلدمان، أالوكالة
أيام في   7ساعة في اليوم و 24المجاني في الوالية على مدار  HOPElineالمساعدة واألمل من خالل االتصال برقم 

)الرمز   HOPENY( أو بإرسال رسالة نصية بالمحتوى 1-877-846-7369) HOPENY-8-877-1األسبوع على
   (.467369المختصر 

  
###  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhealth.ny.gov%2Fpress%2Freleases%2F2023%2F2023_01-17_opioid_quarterly_report.htm&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C887d13a561cd4d3de70408dafb17134e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638098373777472077%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=srWV4aRPoAR%2BKJ3D6CCphPLYIZAsgWHAREvId0vgM28%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffindaddictiontreatment.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C887d13a561cd4d3de70408dafb17134e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638098373777472077%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pCnA0XxxaYVnH0CzVpOKFEAlhopnmoV5%2FVAA1sXTD0w%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C887d13a561cd4d3de70408dafb17134e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638098373777472077%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PhJztlDCQW0XloLN4UtRK4M%2Fz2MiO6EDNtgp0dMJBEM%3D&reserved=0
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