
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2023/ 2/ 7 للنشر فوًرا: 

 
 

   مليون دوالر لبرامج مبتكرة لعالج اإلدمان على المواد األفيونية 8.6الحاكمة هوكول تعلن عن أكثر من 
  

برنامًجا عالجيًا متكاماًل وشاماًل للمرضى الخارجيين، تًثمم لزيادة الوصول إلى األدوية  18سيدعم التمويل ما يصل إلى 
   لمعالجة اضطراب تعاطي المواد األفيونية

  
  المنح مقدمة من خالل صندوق تسوية المواد األفيونية في والية نيويورك

  
 

مليون دوالر لتطوير برامج عالج شاملة ومتكاملة للمرضى   8.6أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن توفر أكثر من 
الخارجيين لمعالجة اضطراب تعاطي المواد األفيونية في جميع أنحاء والية نيويورك. سيدعم التمويل، الذي يديره مكتب  

وًدا في جهودهم إلنشاء هذه البرامج المبتكرة وهو أحدث منحة من خالل  مز 18الوالية لخدمات ودعم اإلدمان، ما يصل إلى 
  صندوق تسوية المواد األفيونية بوالية نيويورك.

 
قالت   "مثل الكثير من سكان نيويورك، أعرف ما يعنيه فقدان أحد أفراد األسرة بسبب مرض اإلدمان على المواد األفيونية،"

ج المبتكرة للمرضى الخارجيين هذه من أموال صندوق تسوية المواد األفيونية من أجل  "تستفيد برامج العالالحاكمة هوكول. 
  توسيع خدماتنا وتعزيزها بشكل كبير ومعالجة الضرر الذي سببه هذا الوباء لعدد ال يحصى من سكان نيويورك."

  
إلى الخدمات الشاملة التي تركز على  توفر برامج العالج المتكاملة الشاملة للمرضى الخارجيين المزيد من الفرص للوصول 

وهي مبادرة جديدة لتلبية الحاجة المستمرة للعالج   -بما في ذلك العالج الدوائي الضطراب تعاطي المواد األفيونية   -الشخص 
المتكامل في والية نيويورك. تم تصميم هذه البرامج لتسهيل وصول سكان نيويورك الذين يبحثون عن عالج الضطراب 

 المخدرات إلى خدمات متعددة في مكان واحد. تعاطي 
  

"العالج الدوائي الضطراب تعاطي   قال تشاينزو كننغهام، مفوض مكتب خدمات ودعم حاالت اإلدمان في والية نيويورك:
مان.  المواد األفيونية آمن وفعال وثبت أنه يساعد في دعم الصحة العامة والرفاهية في أوساط األشخاص الذين يعانون من اإلد 

يُعدُّ إنشاء هذه البرامج المتكاملة الشاملة أولوية مهمة وسيساعد المزيد من األشخاص على الوصول إلى المساعدة الحيوية 
 لصالح تعافيهم على المدى القصير والطويل." 

  
فيونية بحياة الكثيرين.  "لقد أودى وباء المواد األ قال الدكتور جيمس ماكدونالد القائم بأعمال مفوض إدارة الصحة في الوالية:

يستحق جميع سكان نيويورك رعاية متعاطفة والوصول إلى العالج وهذه البرامج سوف تنقذ األرواح. أشكر الحاكمة هوكول 
على التزامها المستمر بضمان حصول أولئك الذين يعانون من اإلدمان على المواد األفيونية على الموارد التي يحتاجونها لبدء  

 في."  مسار التعا
  

يمكن لمقدمي الخدمات التقدم بطلب للحصول على تمويل لدعم البرامج المتكاملة الحالية، أو الجمع بين العالج األفيوني الحالي  
 .  دعوة إلى تقديم الطلباتوبرامج العيادات الخارجية، أو تطوير برامج متكاملة جديدة. سيتم منح التمويل من خالل عملية 

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Frfa%2Fintegrated-outpatient-treatment&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca53d5fe487764cb9a4ce08db093a697d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638113918710242081%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=enWSzZMdIGTkupUqYmm88qMJEHhgXJ89STfqE0XiatI%3D&reserved=0


اقيات تسوية مختلفة مع مصنعي المواد األفيونية. وسيتم  مليار دوالر من خالل اتف 2ستتلقى والية نيويورك أكثر من 
تخصيص جزء من التمويل من هذه التسويات للبلديات بشكل مباشر، مع إيداع الباقي في صندوق مخصص لدعم جهود الوقاية  

 والعالج والحد من الضرر والتعافي لمعالجة وباء المواد األفيونية المستمر.  
  

أ الصندوق المخصص أسس أيًضا المجلس االستشاري لصندوق تسوية المواد األفيونية، المكلف إن التشريع ذاته الذي أنش
بتقديم توصيات حول كيفية تخصيص أموال التسوية لخدمة المحتاجين على أفضل وجه. أصدر أعضاء مجلس اإلدارة  

 رر والعالج كأولويات قصوى.  نوفمبر/تشرين الثاني، محددين التوسع في خدمات الحد من الض 1توصياتهم األولى في 
  

، حيث يساهم الفنتانيل اآلن في معظم  2021استمرت نيويورك في التعامل مع الوفيات المرتبطة بالمواد األفيونية في عام 
صادر عن وزارة الصحة بالوالية. تشمل النتائج الرئيسية األخرى   لتقريروفيات الجرعات الزائدة على مستوى الوالية، وفقًا 

 يلي:  ما 
  

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

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

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

  
"من الضروري أن نزيد الخدمات والموارد ألولئك الذين يعانون من  والية ناتاليا فرنانديز:قالت عضو مجلس شيوخ ال

اضطراب تعاطي المواد األفيونية، وأنا واثقة من أن الحاكمة ملتزمة بهذه المسألة وخير شاهد على ذلك التمويل األخير لبرامج  
لصندوق تسوية المواد األفيونية توفير هكذا برامج تركز على  العالج الشاملة للمرضى الخارجيين. يتطلب االستخدام الصحيح 

  الشخص، والتي تستخدم األدوية المنقذة للحياة."
  

وضعت والية نيويورك نهًجا قويًا متعدد الجوانب لمعالجة وباء الجرعة الزائدة، وأنشأت سلسلة متصلة رائدة على مستوى  
األمة من رعاية اإلدمان مع خدمات الوقاية الكاملة والعالج والحد من الضرر والتعافي. وعملت الوالية على توسيع نطاق 

ذلك خدمات األزمات، وبرامج العالج للمرضى الداخليين والخارجيين والمقيمين، الوصول إلى الخدمات التقليدية، بما في 
 باإلضافة إلى األدوية لعالج اإلدمان، وخدمات العالج المتنقل وخدمات النقل.  

  
 2016كانت الحاكمة هوكول عضوة في فريق عمل والية نيويورك لمكافحة الهيروين واألفيون، والذي أوصى في عام 

يدة غير تقليدية، بما في ذلك مراكز التعافي، ونوادي الشباب، وخدمات األقران الموسعة، ومراكز الوصول  بخدمات جد 
المفتوح، والتي توفر تقييمات وإحاالت فورية إلى الرعاية. تم ترسيخ هذه الخدمات منذ ذلك الحين في العديد من المجتمعات  

 في الحصول على رعاية أقرب إلى المكان الذي يعيشون فيه.   في جميع أنحاء الوالية، وساعدت األشخاص المحتاجين
  

يمكن لسكان نيويورك الذين يعانون من اإلدمان، أو الذين يعاني أحباؤهم أن يجدوا المساعدة واألمل من خالل االتصال برقم  
HOPEline  8-877-1أيام في األسبوع على    7ساعة في اليوم و 24المجاني في الوالية على مدار-HOPENY (1-

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

لعيادات الداخلية، أو  يمكن العثور على عالج اإلدمان المتاح، بما في ذلك األزمات/ التخلص من السموم، أو رعاية مرضى ا
اإلقامة، أو رعاية مرضى العيادات الخارجية باستخدام لوحة توفر العالج على الر ابط  

FindAddictionTreatment.ny.gov  أو من خالل موقع ويب خدمات ودعم حاالت اإلدمان في والية نيويورك
NYS OASAS . 

  
إذا واجهت أنت أو أحد أحبائك عقبات تأمينية متعلقة بالعالج أو كنت بحاجة إلى مساعدة في تقديم استئناف لمطالبة مرفوضة،  

أو إرسال رسالة بريد إلكتروني   888-614-5400على عبر الهاتف   CHAMPفاتصل بخط مساعدة 
  .ombuds@oasas.ny.govإلى

  

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%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca53d5fe487764cb9a4ce08db093a697d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638113918710242081%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JdIgFPalDGMLyoWzm%2BnqoYcJ23tEFkC9oZFo44o4O8s%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffindaddictiontreatment.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca53d5fe487764cb9a4ce08db093a697d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638113918710242081%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FYlgWL%2BFwP3ZU6Bjd4Zl8fYVYL8TcIzHDFSiR4y2F%2FQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Ftreatment&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca53d5fe487764cb9a4ce08db093a697d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638113918710242081%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1A46Ps2hrb%2B4wgkQe%2F8DkWTexGN1nvkc4DCN3bYFnDM%3D&reserved=0
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