
 
Do natychmiastowej publikacji: 20.01.2023  GUBERNATOR KATHY HOCHUL 

 

 

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZYZNANIE 7,5 MLN USD NA REALIZACJĘ 
PROGRAMÓW LECZENIA ZABURZEŃ SPOWODOWANYCH STOSOWANIEM 

OPIOIDÓW  
   

Pierwsze dotacje ze stanowego Funduszu Ugód Opioidowych na niskoprogowe 
programy leczenia bólu z wykorzystaniem buprenorfiny  

   
Fundusze wspierają kompleksowe podejście do zmniejszenia liczby 

śmiertelnych przedawkowań i rozwiązania kryzysu opioidowego w stanie Nowy 
Jork  

   
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj przyznanie do 7,5 mln USD dla 
certyfikowanych przez stan dostawców i innych programów leczenia w celu stworzenia 
niskoprogowego dostępu do buprenorfiny w celu rozwiązania problemu uzależnienia 
od opioidów i ratowania życia. Dotacje administrowane przez Biuro ds. Usług 
i Wsparcia dla Osób z Uzależnieniami (Office of Addiction Services and Supports, 
OASS) będą pierwszymi, które zostaną zaoferowane w ramach istniejącego w stanie 
Nowy Jork Funduszu Ugód Opioidowych (Opioid Settlement Fund) i pomogą stworzyć 
nawet 15 programów oferujących to bezpieczne, skuteczne leczenie zaburzeń 
spowodowanych stosowaniem opioidów.   
  
„Zdecydowanie zbyt wielu mieszkańców stanu Nowy Jork straciło życie z powodu plagi 
przedawkowania opioidów i uzależnień”, powiedziała gubernator Hochul. „To 
finansowanie, dostępne w ramach Funduszu Ugód Opioidowych, pomoże dać nową 
nadzieję osobom zmagającym się z zaburzeniami używania substancji, usunąć bariery 
w leczeniu, które ratuje życie, i odwrócić falę kryzysu opioidowego w naszym stanie”.   
  
Finansowanie zapewni do 500 000 USD dla 15 programów w całym stanie, aby 
zaoferować niskoprogowe leczenie z użyciem buprenorfiny. O dofinansowanie mogą 
ubiegać się certyfikowane przez OASAS podmioty lecznicze, kliniki prowadzone przez 
stanowy Urząd ds. Zdrowia Psychicznego (Office of Mental Health, OMH), szpitale, 
programy profilaktyczne w społeczności lokalnej, które zapewniają szereg usług, w tym 
działania związane z leczeniem uzależnień, dostęp do sterylnych strzykawek i sprzętu 
do iniekcji oraz ich usuwanie, a także programy redukcji szkód.  
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Chociaż buprenorfina jest bezpiecznym i skutecznym sposobem leczenia zaburzeń 
związanych z używaniem opioidów, wielu świadczeniodawców ma sztywne wymagania 
dotyczące rozpoczęcia i kontynuowania leczenia, co ostatecznie ogranicza liczbę 
osób, które otrzymują ten lek. Kompleksowa, niskoprogowa opieka pomoże rozwiązać 
tę kwestię, umożliwiając natychmiastowe podjęcie leczenia buprenorfiną jeszcze tego 
samego dnia oraz usługi zarządzania opieką.  
  
Komisarz Biura ds. Usług i Wsparcia dla Osób z Uzależnieniami Stanu Nowy 
Jork, dr Chinazo Cunningham, powiedziała: „Usługi niskoprogowe opierają się na 
zasadach redukcji szkód, które obejmują leczenie w tym samym dniu, podejście bez 
osądzania, elastyczność w przepisywaniu leków i udostępnianie leków bezpośrednio w 
miejscach, w których znajdują się ludzie. Ta inicjatywa jest częścią ciągłego 
zaangażowania OASAS w zapewnienie populacji i społeczności w całym stanie 
sprawiedliwego dostępu do kluczowych usług i wsparcia w leczeniu zaburzeń 
związanych z używaniem opioidów”.  
  
Stan Nowy Jork otrzymał ponad 2 mld USD dzięki różnym ugodom z producentami 
opioidów. Część tych rozliczeń trafi bezpośrednio do gmin, a pozostała część zostanie 
zdeponowana w specjalnym funduszu wspierającym działania w zakresie 
zapobiegania, leczenia, terapii, ograniczania szkód i edukacji w celu rozwiązania 
problemu trwającej plagi opioidów.   
  
Na bazie tych samych przepisów, które ustanowiły dedykowany fundusz, powołano do 
życia również Radę konsultacyjną ds. Funduszu Ugód Opioidowych, której zadaniem 
jest wydawanie zaleceń dotyczących tego, jak środki w ramach ugody powinny być 
przydzielane, aby jak najlepiej służyć potrzebującym. Członkowie Rady wydali 
pierwsze rekomendacje 1 listopada, określając jako główny priorytet rozszerzenie 
usług redukcji szkód.  
  
Zgodnie z raportem opublikowanym w tym tygodniu przez stanowy Departament 
Zdrowia, w 2021 roku stan Nowy Jork nadal zmagał się z problemem zgonów 
związanych z używaniem opioidów, przy czym najczęstsze przypadki śmiertelnego w 
skutkach przedawkowania były związane z fentanylem. Inne kluczowe ustalenia 
obejmują:  
  

• 4766 zgonów z powodu przedawkowania z udziałem opioidów, co stanowi 
wzrost o 14 procent w stosunku do roku poprzedniego.  

• 10 430 wizyt na oddziałach ratunkowych z powodu przedawkowania opioidów, 
co stanowi wzrost o 12,6 procent w stosunku do roku poprzedniego.  

• 19 139 przypadków podania naloksonu przez służby ratownictwa medycznego, 
co stanowi wzrost o 11,8 procent w stosunku do roku poprzedniego.  

  
OASAS nadzoruje jeden z największych w kraju systemów opieki w zakresie zaburzeń 
związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych, obejmujący około 1700 
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programów profilaktyki, leczenia, redukcji szkód i powrotu do zdrowia, z których 
korzysta ponad 680 000 osób rocznie. Jako stanowy organ ds. leczenia opioidów, 
OASAS koordynuje relacje między instytucjami stanowymi a federalnymi w dziedzinie 
usług związanych z uzależnieniami, a także jest odpowiedzialne za monitorowanie 
wykorzystania środków z ugód opioidowych i właściwe wydatkowanie funduszy 
przewidzianych w budżecie.  
 
Podobnie Departament Zdrowia kontynuuje realizację różnych inicjatyw w zakresie 
redukcji szkód, aby zmniejszyć obciążenie związane z nadużywaniem opioidów i 
uzależnieniem od nich w całym stanie. Obejmuje to New York MATTERS, 
elektroniczny system kierowania osób z zaburzeniami spowodowanymi zażywaniem 
opioidów do lokalnych placówek leczenia i redukcji szkód, inicjatywę lokalnych 
departamentów zdrowia, która zapewnia finansowanie 24 departamentów zdrowia w 
hrabstwach o najwyższym wskaźniku przedawkowań poza Nowym Jorkiem w celu 
wzmocnienia podstawowej opieki zdrowotnej, leczenia, redukcji szkód, działalności 
oddziałów ratunkowych, bezpieczeństwa publicznego, a także ponad 900 
zarejestrowanych programów zapobiegania przedawkowaniu opioidów.  
 
Pełniący obowiązki Komisarza Departamentu Zdrowia Stanu Nowy Jork, John 
McDonald, powiedział: „Plaga opioidów nadal dotyka nas wszystkich, jako 
Amerykanów i mieszkańców stanu Nowy Jork, a Departament Zdrowia docenia 
zaproponowane przez gubernator Hochul międzyagencyjne podejście do redukcji 
szkód w celu ratowania życia poprzez leczenie uzależnień od opioidów. W związku z 
tym Departament Zdrowia nadal ostrzega społeczeństwo o niebezpieczeństwach 
związanych z opioidami poprzez komunikaty w mediach społecznościowych i innych 
punktach, zachęcając mieszkańców stanu Nowy Jork do rozpoznawania oznak 
przedawkowania i korzystania z zasobów dostępnych dzięki programów zapobiegania 
przedawkowaniu opioidów i nowemu stałemu zaleceniu odnośnie wydawania 
naloksonu”.  
 
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 na stronie informacyjnej 
dotyczącej możliwości leczenia lub na stronie internetowej OASAS. 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).  

  
###  

  

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