
 
 גאווערנער קעטי האקול   2/7/2023  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלאר פאר נייע שעפערישע פראגראמען צו   8.6גאווערנער האקול אנאנסירט מער פון  
   באהאנדלען אּפיויד אדיקשען

  
אריינגעבויטע באהאנדלונג פראגראמען אינדרויסן פון   18געלטער וועלן שטיצן ביז אזויפיל ווי 

עדיצינען צו אדרעסירן  אנשטאלטן פאר אלע הינזיכטן אויסגעשטעלט צו פארמערן צוטריט צו מ
  אּפיויד באנוץ קראנקהייט

  
   גרענטס אויסגעטיילט דורך ניו יארק סטעיט'ס אּפיויד סעטלמענט קאסע

  
 

מיליאן דאלאר איז דא צו באקומען צו  8.6גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז מער פון 
אנטוויקלען אריינגעבויטע ַאוטּפעישענט )אינדרויסן פון אנשטאלטן( באהאנדלונג פראגראמען צו  

וועלכע ווערן אדרעסירן אלע הינזיכטן פון אּפיויד באנוץ קראנקהייט ארום ניו יארק סטעיט. די געלטער 
 Office of Addiction Servicesפארטיילט דורך די סטעיט אפיס פון אדיקשען סערוויסעס און שטיצע ) 

and Supports, OASAS ארגאניזאציעס אין זייערע באמיאונגען צו   18( וועלן שטיצן ביז אזויפיל ווי
ט ארויס פון די ניו יארק סטעיט אוועקשטעלן די נייע שעפערישע פראגראמען, זייענדיג די שפעטסטע גרענ

  (.Opioid Settlement Fundאּפיויד סעטלמענט קאסע )
 

"פונקט ווי צופיל אנדערע ניו יארקער ווייס איך וואס דאס מיינט צו פארלירן א פאמיליע מיטגליד צו די  
טּפעישענט  "די נייע שעפערישע ַאו האט גאווערנער האקול געזאגט. קראנקהייט פון אּפיויד אדיקשען", 

באהאנדלונג פראגראמען נוצן אויס געלט פון די אּפיויד סעטלמענט קאסע כדי צו שטארק אויסברייטן און  
בארייכערן אונזערע סערוויסעס און צו אדרעסירן די שאדן וואס די מגיפה האט פאראורזאכט פאר  

  צאללאזע ניו יארקער." 
  

פראגראמען גיבן מער געלעגנהייטן צו צוקומען צו ברייטע אריינגעבויטע ַאוטּפעישענט באהאנדלונג 
אריינרעכענענדיג    –ברייטע סערוויסעס וועלכע זענען צענטרירט ארום די באדערפענישן פון דעם מענטש 

און זיי זענען א נייע אינציאטיוו צו אדרעסירן די   –מעדיצינען צו באהאנדלען אּפיויד באנוץ קראנקהייט 
געבויטע באהאנדלונג אין ניו יארק סטעיט. די פראגראמען זענען אויסגעשטעלט אנגייענדע נויט פאר אריינ

צו פארגרינגערן פאר ניו יארקער וועלכע ווענדן זיך פאר באהאנדלונג פאר א דראג באנוץ קראנקהייט צו  
 קענען באקומען מערערע סערוויסעס אין איין פלאץ.  

  
ער, טשינַאזָאו קאנינגעהעם, האט געזאגט,  אפיס פון אדיקשען סערוויסעס און שטיצע קאמישאנ

"באהאנדלונג מיט מעדיצינען פאר אּפיויד באנוץ קראנקהייט איז זיכער און ווירקזאם, און עס איז 
אויפגעוויזן צו העלפן שטיצן די אלגעמיינע געזונטהייט און וואוילזיין פון מענטשן מיט אדיקשען. דאס  

פראגראמען איז א וויכטיגע פריאריטעט, און עס וועט העלפן מער  אוועקשטעלן די ברייטע אריינגעבויטע 
 טערמיניגע ערהוילונג."  -טערמיניגע און לאנג-מענטשן באקומען קריטישע הילף צו בענעפיטירן זייער קורץ

  



צייטווייליגער סטעיט העלט דעּפארטמענט קאמישאנער, דר. דזשעימס מעקדַאנעלד, האט געזאגט, 
"די אּפיויד מגיפה האט אוועקגענומען צופיל לעבנס. עס קומט זיך פאר אלע ניו יארקער מיטפילנדע קעיר  

ווערנער האקול  און צוטריט צו באהאנדלונג, און די פראגראמען וועלן ראטעווען לעבנס. איך באדאנק גא
פאר איר אנגייענדע איבערגעגעבנקייט צו פארזיכערן אז די וועלכע מוטשענען זיך מיט אּפיויד אדיקשען  

 האבן די מיטלען וואס זיי דארפן צו אנהויבן די וועג צו ערהוילונג."  
  

ראמען, צו  ארגאניזאציעס קענען אּפלייען פאר פינאנצירונג צו שטיצן עקזיסטירנדע אריינגעבויטע פראג
צוזאמשטעלן עקזיסטירנדע אּפיויד באהאנדלונג מיט ַאוטּפעישענט פראגראמען אדער צו אנטוויקלען 
גענצליך נייע אריינגעבויטע פראגראמען. די געלטער וועלן פארטיילט ווערן דורך א פראצעדור פון א 

 .  פארלאנג פאר אפלייקאציעס
  

מענט אפמאכן מיט ביליאן דאלאר דורך פארשידענע סעטל 2ניו יארק סטעיט וועט באקומען מער פון 
אּפיויד פירמעס. א חלק פון די סעטלמענט געלטער וועלן גיין דירעקט צו לאקאלע רעגירונגען, און די  

רעשט וועט אריינגעלייגט ווערן אין א ספעציעלע קאסע צו שטיצן פארמיידונג, באהאנדלונג, שאדן  
 יויד מגיפה. רעדוקציע און ערהוילונג באמיאונגען צו אדרעסירן די אנגייענדע אּפ 

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

גן זיך דערין אויפן בעסטן פארנעם.  סעטלמענט געלטער זאלן פארטיילט ווערן כדי צו דינען די וועלכע נויטי
, שטעלנדיג  1די באורד מיטגלידער האבן פארעפנטליכט זייערע ערשטע רעקאמענדאציעס נאוועמבער 

 אלץ הויפט פריאריטעטן צו פארברייטערן שאדן רעדוקציע סערוויסעס און באהאנדלונג.  
  

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

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

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

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

איז געגעבן געווארן דורך עמערדזשענסי מעדיצינישע   naloxoneואס מאלן ו 19,139 •
 פראצענטיגע וואוקס אין פארגלייך צו די פאריגע יאר.   11.8סערוויסעס, אן 

  
"עס איז גאר וויכטיג אז מיר זאלן פארמערן  סטעיט סענאטארשע נעטאליע פערנאנדעז האט געזאגט, 

ע מוטשענען זיך מיט אּפיויד באנוץ קראנקהייט, און איך בין מיטלען פאר די וועלכ-סערוויסעס און הילפס
זיכער אז די גאווערנער איז איבערגעגעבן צו די אנגעלעגנהייט מיט די לעצטיגע געלטער פאר די ברייטע 

ַאוטּפעישענט באהאנדלונג פראגראמען. די ריכטיגע באנוץ פאר די אּפיויד סעטלמענט קאסע איז צו 
ראמען וועלכע זענען צענטרירט ארום די באדערפענישן פון דעם מענטש וועלכע  צושטעלן אזעלכע פראג

  באנוץ זיך מיט לעבנ'ס ראטעווענדע מעדיצין."
  

ניו יארק סטעיט האט אוועקגעשטעלט אן אגרעסיווע, פילפאכיגע צוגאנג צו אדרעסירן די ָאווערדָאוז  
פירנדע סיסטעם פון אדיקשען קעיר מיט פולע פארמיידונג, באהאנדלונג,  -עפידעמיע און שאפן א לאנד'ס

צוטריט צו שאדן רעדוקציע און ערהוילונג סערוויסעס. די סטעיט האט געארבעט צו פארברייטערן 
ּפעישענט, ַאוטּפעישענט און  -טראדיציאנאלע סערוויסעס, אריינרעכענענדיג קריזיס סערוויסעס, אין

באהאנדלונג פראגראמען וואו די פאציענטן וואוינען אויפן ארט, און אזוי אויך מעדיצינען צו באהאנדלען  
 אדיקשען, מאוביל באהאנדלונג און טראנספארטאציע סערוויסעס.  

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
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


  
 Newוערנער האקול איז געווען א מיטגלידערין פון די ניו יארק סטעיט הערָאואין און אּפיויד איינהייט )גאו

York State Heroin and Opioid Task Force נייע,   2016( וועלכע האט רעקאמענדירט אין
ארברייטערטע אומטראדיציאנאלע סערוויסעס, אריינרעכענענדיג ערהוילונג צענטערן, יונגווארג קלָאבס, פ 

סערוויסעס דורך מענטשן וועלכע גייען אליין אריבער ענליכע פראבלעמען און אפענע צוטריט צענטערן  
וועלכע שטעלן צו באלדיגע אונטערזוכונגען און שיקן פאר ווייטערדיגע קעיר. די סערוויסעס זענען זינט  

, און זיי האבן געהאלפן מענטשן  דאן אוועקגעשטעלט געווארן אין מערערע קאמיוניטיס ארום די סטעיט
 אין נויט צו האבן צוטריט צו קעיר נאענטער צו וואו זיי וואוינען. 

  
ניו יארקער וועלכע מוטשענען זיך מיט אן אדיקשען, אדער וועמענס באליבטע מוטשענען זיך מיט אן 

טעג   7שעה א טאג,  24אדיקשען, קענען טרעפן הילף און האפענונג דורכן רופן די סטעיט'ס אומזיסטע, 
)וואס שטייט פאר   467369אדער דורכן טעקסטן צו  1-877-846-7369האטליין אויף  HOPEא וואך 

HOPENY.)   
 

- אריינרעכענענדיג עמערדזשענסי/דיטַאקס, אין –אדיקשען באהאנדלונגען וואס זענען דא צו באקומען 
קענען געפונען ווערן דורכן נוצן די   –ענט קעיר ּפעישענט, פלעצער וואו פאציענטן וואוינען אדער ַאוטּפעיש

NYS OASAS  באהאנדלונג אוועילעביליטי דעשבָאורד אויףFindAddictionTreatment.ny.gov   אדער
 .  וועבזייטל NYS OASASדורך די 

  
אט געהאט שוועריגקייטן מיט אינשורענס אין פארבינדונג מיט אויב איר אדער א באליבטע אייערס ה

באהאנדלונג אדער דארף הילף אריינצוגעבן אן אפעלירונג פאר א צוריקגעוויזענע קלעים, פארבינדט אייך  
אדער דורך אימעיל ביי  888-614-5400הילף ליניע דורכן טעלעפאן אויף  CHAMPמיט די 

ombuds@oasas.ny.gov.  
  

###  
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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
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