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 באהאנדלונג אּפיויד   פאר באקומען צו דא דאלאר מיליאן 7.5 אנאנסירט האקול   גאווערנער
  פראגראמען

   
  די  זיין  וועלן  באדינגונגען ווייכערע  מיט  סערוויסעס Buprenorphine צושטעלן אנהויבן  צו גרענטס

  קאסע  סעטלמענט  אּפיויד  סטעיט'ס די  פון  ווערן  געגעבן צו ערשטע
   

  יארק'ס  ניו  אדרעסירט און   ָאווערדָאוזעס  פאטאלע רעדוצירן צו צוגאנג ברייטע שטיצט פינאנצירונג
  קריזיס אּפיויד 

   
  

  באקומען צו דא מיליאן דאלאר איז  7.5גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז ביז אזויפיל ווי 
סערטיפייד ּפרָאוויידערס און אנדערע באהאנדלונג פראגראמען צו אנהויבן צושטעלן  - פאר סטעיט

buprenorphine סערוויסעס מיט ווייכערע באדינגונגען צו אדרעסירן אּפיויד אדיקשען און ראטעווען 
 Office of Addictionלעבנס. ווערנדיג פארטיילט דורך די אפיס פון אדיקשען סערוויסעס און שטיצע ) 

Services and Supports, OASAS  וועלן די גרענטס זיין די ערשטע צו נוצן געלט פון ניו יארק ,)
פראגראמען  15סטעיט'ס אּפיויד סעטלמענט קאסע און זיי וועלן העלפן אנטוויקלען ביז אזויפיל ווי 

   וועלכע שטעלן צו די זיכערע, ווירקזאמע באהאנדלונג פאר אּפיויד באנוץ קראנקהייט.
  

אדיקשען",   "צופיל ניו יארקע לעבנס זענען פארלוירן געווארן צוליב די מכה פון אּפיויד ָאווערדָאוזעס און
"די פינאנצירונג פון די אּפיויד סעטלמענט קאסע וועלן העלפן  האט גאווערנער האקול געזאגט.

ט, עס וועט ברענגען נייע האפענונג פאר די וועלכע מוטשענען זיך מיט דראג באנוץ קראנקהיי
אוועקנעמען שטרויכלונגען וועלכע שטייען אין וועג פון באהאנדלונג וואס ראטעוועט לעבנס און עס וועט  

   צוריקדרייען די רעדל פון די אּפיויד קריזיס אין אונזער סטעיט."
  

פראגראמען איבערן סטעיט צו צושטעלן   15פאר  $500,000פון די געלטער וועט געגעבן ווערן ביז 
buprenorphine  .סערוויסעס מיט ווייכערע באדינגונגעןOASAS-  סערטיפייד באהאנדלונג

(,  Office of Mental Healthּפרָאוויידערס, קליניקס פון די סטעיט אפיס פון גייסטישע געזונטהייט )
פיטעלער, סירינדזש סערוויסעס פראגראמען, און שאדן רעדוקציע פראגראמען זענען בארעכטיגט צו  ש

   אּפלייען פאר די פינאנצירונג.
  

איז א זיכערע און ווירקזאמע וועג צו באהאנדלען אּפיויד באנוץ קראנקהייט,  buprenorphineטראץ 
אנהייבן און פארזעצן מיט באהאנדלונג, און דאס  שטרענגע באדינגונגען צו   האבן אסאך ּפרָאוויידערס

פירט דערצו אז די צאל מענטשן וואס באקומען די מעדיצין איז באגרעניצט. ברייטע סערוויסעס מיט  
ווייכערע באדינגונגען וועלן העלפן אדרעסירן די פראבלעם דורכן ערלויבן מענטשן צו באקומען באלדיגע  

buprenorphine יר מענעדזשמענט סערוויסעס אויפן זעלבן טאג. באהאנדלונג און קע   
  

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


ניו יארק סטעיט אפיס פון אדיקשען סערוויסעס און שטיצע קאמישאנער, דר. טשינַאזָאו  
"דאס צושטעלן סערוויסעס מיט ווייכע באדינגונגען זענען א חלק פון שאדן  קאנינגהעם, האט געזאגט, 

רעדוקציע פרינציפן וועלכע רעכענען אריין דאס צושטעלן באהאנדלונג אויפן טאג וואס עס ווערט 
געבעטן, נישט דן זיין מענטשן, זיין בויגזאם מיטן פארשרייבן מעדיצינען און מאכן מעדיצינען ברייט צו 

אין לאקאציעס וועלכע קומען אן צו די מענטשן דארט וואו זיי געפונען זיך. די אינציאטיוו איז באקומען 
'ס אנגייענדע איבערגעגעבנקייט צו זיכער מאכן אז באפעלקערונגען און קאמיוניטיס OASASטייל פון די 

האנדלען אּפיויד  אריבער די גאנצע סטעיט האבן גלייכע צוטריט צו קריטישע סערוויסעס און שטיצע צו בא
  באנוץ קראנקהייט."

  
ביליאן דאלאר דורך פארשידענע סעטלמענט אפמאכן מיט  2ניו יארק סטעיט האט באקומען מער פון 

א טייל פון די סעטלמענט געלטער גייען דירעקט צו לאקאלע רעגירונגען, און די רעשט   אּפיויד פירמעס.
ווערט אריינגעלייגט אין א ספעציעלע קאסע צו שטיצן פארמיידונג, באהאנדלונג, ערהוילונג, שאדן  

   רעדוקציע און אויפקלערונג באמיאונגען צו אדרעסירן די אנגייענדע אּפיויד מגיפה.
  

געזעץ וואס האט אויפגעשטעלט די ספעציעלע קאסע האט אויך אוועקגעשטעלט די אּפיויד   דער זעלבער 
סעטלמענט קאסע אדווייזארי באורד מיט די אויפגאבע צו אהערשטעלן רעקאמענדאציעס איבער וויאזוי  

סעטלמענט געלטער זאלן פארטיילט ווערן כדי צו דינען די וועלכע נויטיגן זיך דערין אויפן בעסטן 
,  1די באורד מיטגלידער האבן פארעפנטליכט זייערע ערשטע רעקאמענדאציעס נאוועמבער  ארנעם.פ

  שטעלנדיג אלץ הויפט פריאריטעט צו פארברייטערן שאדן רעדוקציע סערוויסעס. 
  

, און פענטאניל איז 2021פאראורזאכטע טויטפעלער אין  -ניו יארק זעצט פאר זיך צו ראנגלען מיט אּפיויד
וואס איז ארויסגעגעבן  באריכט פארמישט אין רוב ָאווערדָאוז טויטפעלער איבערן סטעיט לויט א יעצט 

  געווארן דורך די העלט דעּפארטמענט די וואך. אנדערע הויפט געפינסן רעכענען אריין:
  

 פארגלייך אין וואוקס פראצענטיגע 14 א  אּפיוידס, מיט פארבינדן טויטפעלער ָאווערדָאוז  4,766 •
   יאר.  פאריגע  די צו

  א  ָאווערדָאוזעס, אּפיויד  צוליב באזוכן  דעּפארטמענט  עמערדזשענסי ַאוטּפעישענט 10,430 •
   יאר.  פאריגע  די צו  פארגלייך אין  וואוקס פראצענטיגע 12.6

  מעדיצינישע עמערדזשענסי דורך געווארן געגעבן איז  naloxone וואס מאלן 19,139 •
   יאר.  פאריגע די צו לייךפארג  אין וואוקס פראצענטיגע 11.8 אן  סערוויסעס,

  
גרעסטע דראג באנוץ קראנקהייט קעיר סיסטעמען מיט -זעהט איבער איינס פון די לאנד'ס  OASASדי 

פארמיידונג, באהאנדלונג, שאדן רעדוקציע און ערהוילונג פראגראמען, דינענדיג איבער   1,700בערך 
אלץ די סטעיט'ס אּפיויד באהאנדלונג אויטאריטעט, קאארדינירט די   מענטשן יעדעס יאר. 680,000
OASAS  די באציאונגען צווישן די פעדעראלע און סטעיט רעגירונגען אין באציאונג צו אדיקשען

סערוויסעס, און זי איז אויך פאראנטווארטליך צו אויפזעהן דאס באנוץ פון סעטלמענט געלטער צו  
ר די  פארזיכערן אז די געלטער וועלכע זענען צוגעטיילט געווארן אין די בודזשעט ווערן אויסגעגעבן פא

  באשטימטע צוועק.
 

די העלט דעּפארטמענט זעצט אויך פאר צו מאכן פארשריט אויף א רייע פון שאדן רעדוקציע אינציאטיוון 
צו רעדוצירן די לאסט פון שלעכטע אּפיויד באנוץ און אנגעוויזנקייט איבערן סטעיט. דאס רעכנט אריין 

New York MATTERS אנישע סיסטעם צו פארבינדן מענטשן מיט  )ניו יארק מאכט אויס(, אן עלעקטר
אּפיויד באנוץ קראנקהייט צו לאקאלע באהאנדלונג פלעצער און שאדן רעדוקציע סערוויסעס; די לאקאלע  

קאונטי העלט דעּפארטמענטס   24העלט דעּפארטמענט אינציאטיוו וואס שטעלט צו פינאנצירונג פאר די 

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


ן פון ניו יארק סיטי צו פארשטערקערן פאמיליע מעדיצין,  מיט די העכסטע ָאווערדָאוז ראטעס אינדרויס
רעגיסטרירטע   900טורמעס, שאדן רעדוקציע, עמערדזשענסי רּומס און פובליק זיכערהייט; און מער פון 

  אּפיויד ָאווערדָאוז פארמיידונג פראגראמען.
 

נעלד, האט צייטווייליגע ניו יארק סטעיט העלט דעּפארטמענט קאמישאנער, דזשַאן מעקדאַ 
"די אּפיויד מגיפה זעצט פאר צו באטרעפן אלע פון אונז, אלץ אמעריקאנער און אלץ ניו  געזאגט, 

יארקער, און די העלט דעּפארטמענט אפלאדירט גאווערנער האקול'ס פארגעשלאגענע צוגאנג צו שאדן  
ארבעטן צוזאמען צו  רעדוקציע אין די 'סטעיט ָאוו די סטעיט' רעדע אז די באטרעפנדע אגענטורן זאלן

ראטעווען לעבנס דורך באהאנדלונג פון אּפיויד אדיקשען. אלץ רעזולטאט זעצט די העלט דעּפארטמענט  
פאר צו אויפמערקזאם מאכן די פובליק איבער די סכנות פון אּפיוידס נוצנדיג סָאושעל מידיע און אנדערע  

נים פון אן ָאווערדָאוז און צו אויסנוצן אלע  פלאטפארמעס, מוטיגנדיג ניו יארקער צו אנערקענען די סימ
מיטלען וועלכע זענען דא צו באקומען דורך דעם אּפיויד ָאווערדָאוז פארמיידונג פראגראם און אזוי -הילפס

  ."naloxoneאויך די דעּפארטמענט'ס נייע 'סטענדינג ארדער' פאר  
 

רעכענענדיג קריזיס/דיטַאקס,  אריינ –אדיקשען באהאנדלונגען וועלכע זענען דא צו באקומען 
קענען געפונען ווערן נוצנדיג   –אינּפעישענט, פלעצער וואו פאציענטן וואוינען אדער ַאוטּפעישענט קעיר 

. ניו יארקער  וועבזייטל אגענטור'ס אדער אויף די  דעשבָאורד אוועילעביליטי באהאנדלונג'ס OASASדי 
אן עדיקשען, אדער וואס האבן באליבטע וואס ראנגלען זיך, קענען געפונען  וועלכע ראנגלען זיך מיט

טעג א וואך אויף    7שעה א טאג און  24ליין -פרי הָאּופ-הילף און האפענונג דורך רופן דעם סטעיט׳ס טאל 
1-877-8-HOPENY  ( אדער דורך טעקסט׳ן 1-877-846-7369)אדערHOPENY קאוד  -)שארט

467369.)  
  

###  
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