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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZYZNANIE PONAD 8,6 MLN USD NA 
INNOWACYJNE PROGRAMY LECZENIA UZALEŻNIEŃ OD OPIOIDÓW  

  
Fundusze wesprą nawet 18 kompleksowych programów zintegrowanego leczenia 

ambulatoryjnego stworzonych w celu zwiększenia dostępu do leków w celu 
przeciwdziałania zaburzeniom związanym z używaniem opioidów  

  
Dotacje przyznane w ramach Funduszu Ugód Opioidowych w stanie Nowy Jork  

  
 
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj przeznaczenie ponad 8,6 mln USD na 
opracowanie kompleksowych zintegrowanych programów leczenia ambulatoryjnego w 
celu rozwiązania problemu zaburzeń używania opioidów w całym stanie Nowy Jork. 
Finansowanie administrowane przez stanowe Biuro ds. Usług i Wsparcia dla Osób 
z Uzależnieniami (Office of Addiction Services and Supports, OASS) pozwoli na pomoc 
maksymalnie 18 świadczeniodawcom w ich wysiłkach na rzecz stworzenia tych 
innowacyjnych programów i jest najnowszym dofinansowaniem dostępnym w ramach 
Funduszu Ugód Opioidowych (Opioid Settlement Fund) w stanie Nowy Jork.  
 
„Podobnie jak wielu mieszkańców naszego stanu wiem, jak to jest stracić bliską osobę z 
powodu choroby, jaką jest uzależnienie od opioidów”, powiedziała gubernator 
Hochul. „Te innowacyjne programy leczenia ambulatoryjnego wykorzystują środki 
dostępne w ramach Funduszu Ugód Opioidowych, aby znacznie rozszerzyć i wzmocnić 
nasze usługi i zająć się szkodami, które ta plaga spowodowała wśród niezliczonej liczby 
mieszkańców stanu Nowy Jork”.  
  
Kompleksowe zintegrowane programy leczenia ambulatoryjnego zapewniają więcej 
możliwości dostępu do kompleksowych usług skoncentrowanych na konkretnych 
osobach – w tym do leczenia farmakologicznego w przypadku zaburzeń związanych z 
używaniem opioidów – i są nową inicjatywą mającą na celu zaspokojenie ciągłego 
zapotrzebowania na zintegrowane leczenie w stanie Nowy Jork. Programy te mają na 
celu ułatwienie mieszkańcom stanu Nowy Jork poszukującym leczenia zaburzeń 
związanych z używaniem substancji dostępu do wielu usług w jednym miejscu.  
  
Komisarz Biura ds. Usług i Wsparcia dla Osób z Uzależnieniami, Chinazo 
Cunningham, powiedziała: „Farmakologiczne leczenie zaburzeń związanych z 
używaniem opioidów jest bezpieczne i skuteczne oraz udowodniono, że pomaga 



wspierać ogólny stan zdrowia i samopoczucia u osób z uzależnieniem. Stworzenie tych 
kompleksowych, zintegrowanych programów jest priorytetem i pomoże większej liczbie 
osób uzyskać dostęp do krytycznej pomocy, która przyniesie korzyść w aspekcie ich 
krótko- i długoterminowego powrotu do zdrowia”.  
  
Pełniący obowiązki komisarza Stanowego Departamentu Zdrowia, dr James 
McDonald, powiedział: „Plaga opioidów zebrała śmiertelne żniwo wśród zdecydowanie 
zbyt dużej liczby osób. Wszyscy mieszkańcy stanu Nowy Jork zasługują na troskliwą 
opiekę i dostęp do leczenia, a te programy pomogą ratować ich życie. Dziękuję 
gubernator Hochul za jej ciągłe zaangażowanie w zapewnienie osobom, które zmagają 
się z uzależnieniem od opioidów, zasobów, których potrzebują, aby rozpocząć proces 
powrotu do zdrowia”.  
  
Świadczeniodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w celu wsparcia istniejących 
programów zintegrowanych, połączenia istniejących programów leczenia uzależnienia 
od opioidów i programów ambulatoryjnych lub opracowania nowych programów 
zintegrowanych. Finansowanie będzie przyznawane w drodze zaproszenia do składania 
wniosków.  
  
Stan Nowy Jork otrzyma ponad 2 mld USD dzięki różnym ugodom z producentami 
opioidów. Część środków z tych rozliczeń trafi bezpośrednio do gmin, a pozostała część 
zostanie zdeponowana w specjalnym funduszu wspierającym działania w zakresie 
zapobiegania, leczenia, ograniczania szkód i odzyskiwania zdrowia w celu rozwiązania 
problemu trwającej plagi nadużywania 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 rozszerzenie usług mających na celu redukcję 
szkód i leczenie jako główne priorytety.  
  
Zgodnie z raportem opublikowanym przez stanowy Departament Zdrowia (Department 
of Health, DOH), 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.  
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Senator stanu, Nathalia Fernandez, powiedziała: „Konieczne jest zwiększenie usług i 
zasobów dla osób zmagających się z zaburzeniami związanymi ze stosowaniem 
opioidów i jestem przekonana, że gubernator jest zaangażowana w tę kwestię dzięki 
niedawnemu finansowaniu tych kompleksowych programów leczenia ambulatoryjnego. 
Właściwym wykorzystaniem Funduszu Ugód Opioidowych jest zapewnienie programów 
skoncentrowanych na indywidualnych osobach, podobnych do tych, w których 
wykorzystuje się leki ratujące życie”.  
  
Władze stanu Nowy Jork wprowadziły radykalne, wielotorowe podejście do problemu 
przedawkowania substancji i stworzyły wiodący w skali kraju program opieki nad 
osobami uzależnionymi, obejmujący pełną profilaktykę, leczenie, redukcję szkód i usługi 
w zakresie powrotu do zdrowia. Administracja stanu 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.  
  
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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