
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2023/3/8 للنشر فوًرا:

 
 

  مليون دوالر لدعم خدمات التوعية والمشاركة لمكافحة اإلدمان 3.75الحاكمة هوكول تعلن عن 
  

  توسيع خدمات التوعية في الشوارع التي تهدف إلى الوصول إلى السكان الضعفاء والمحرومين
  

  نيويورك والية  في األفيونية المواد تسوية صندوق  الستخدام األحدث  المبادرة
  

 
مليون دوالر لتوسيع خدمات التوعية والمشاركة المصممة  3.75أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن توفر ما يصل إلى 

لربط السكان المعرضين للخطر بدعم مكافحة اإلدمان والخدمات الصحية األخرى. هذه المبادرة، التي يشرف عليها مكتب  
فادة من صندوق تسوية المواد األفيونية في والية نيويورك والمصممة خدمات ودعم اإلدمان بالوالية، هي األحدث لالست

خصيًصا للوصول إلى األفراد في الفئات السكانية المحتاجة والتي قد ال يكون لديها إمكانية الوصول إلى الرعاية بطريقة  
  أخرى.

 
يويورك، بما في ذلك المناطق المحرومة التي "نحن نتبع نهًجا عمليًا لمعالجة أزمة المواد األفيونية في جميع أنحاء والية ن

"إن خدمات التوعية في الشوارع، الممولة من خالل هذه . قالت الحاكمة هوكول تفتقر إلى خدمات مكافحة اإلدمان والدعم،"
  المنح، ستساعد السكان المهمشين في الوصول إلى الرعاية المنقذة للحياة التي يحتاجون إليها لكسر الحلقة المفرغة لإلدمان."

        
دمات التوعية في الشوارع. سيوفر  دوالر لتغطية نفقات التشغيل لخ 250,000منحة بقيمة  12سيوفر التمويل ما يصل إلى 

دوالر لمقدمي الخدمات خارج منطقة مدينة نيويورك المكونة من خمس مقاطعات   75,000منح بقيمة  10التمويل أيًضا 
  لشراء مركبات الستخدامها في إشراك السكان الذين يصعب الوصول إليهم.

  
أماكن مثل الحدائق ومخيمات   -تزور فرق التوعية المناطق التي يميل فيها السكان المعرضون لمخاطر عالية إلى التجمع 

لتقديم الوقاية والتوعية من الجرعات الزائدة، وتوزيع دواء نالوكسون واإلمدادات  -األشخاص الذين يعانون من التشرد 
ملون في مجال التوعية أيًضا تحديد فرص المشاركة اإلضافية التي يمكن أن تساعد األساسية. خالل هذه الزيارات، يحاول العا

  هؤالء األفراد على التخفيف من الضرر المرتبط بتعاطي المخدرات.
  

ل مكتب خدمات ودعم حاالت اإلدمان في والية نيويورك )  ِّ مزوًدا يقدمون هذه الخدمات في   20( اآلن OASASيمو 
ونكس وريتشموند وإيري ومونرو وسوليفان وتومبكينز وألباني. إن الهدف من فرصة التمويل هذه هو  مقاطعات نيويورك وبر

  آخرين لخدمة مناطق خارج مدينة نيويورك. 10إنشاء مزود واحد في كل من مقاطعة كينغز ومقاطعة كوينز، مع 
  

قلية والمستشفيات وبرامج خدمة الحقن ( ومكتب الوالية للصحة العOASASمقدمو الخدمات المعتمدون من قبل مكتب ) 
  .التمويل على للحصول بطلب للتقدم ومراكز صحة مستخدمي المخدرات والمراكز الصحية المؤهلة فيدراليًا مؤهلون

  
"نحن نواصل العمل على معالجة   قال تشاينزو كننغهام، مفوض مكتب خدمات ودعم حاالت اإلدمان في والية نيويورك:

الحواجز التي تحول دون وصول بعض األشخاص إلى هذه الخدمات المنقذة للحياة ومقابلتهم أينما كانوا لربطهم بالمساعدة 
في الماضي وسيؤدي توسعها إلى أجزاء أكثر من هذه الوالية إلى تمكين  التي يحتاجون إليها. أثبتت هذه الخدمات نجاحها  

  المزيد من األشخاص من الوصول إلى المساعدة والدعم الضروريين."

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foasas.ny.gov%2Frfa%2Fstreet-outreach-and-engagement&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0dfa20fd0ee7493798af08db20022e0f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638138965975369532%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wRx006ugg6C2EigCLaNOLFKQGzMM784R6ymxG208mMk%3D&reserved=0


  
"إن الوصول إلى األشخاص وإشراكهم في الفئات السكانية ذات  قالت مفوضة مكتب الصحة العقلية الدكتورة آن سوليفان:

ذين ال يتلقون رعاية لقضايا تعاطي المخدرات أمر بالغ األهمية. ستعمل فرص التمويل هذه التي قدمها  االحتياجات العالية وال
أحيي الحاكمة  ( على زيادة جهود المشاركة وإنقاذ األرواح ومساعدة األشخاص على التعافي من اإلدمان. OASASمكتب )

  ( اللتزامهم بتوسيع جهود التوعية والحصول على العالج."OASASهوكول وزمالئي في مكتب ) 
  

"من أجل مكافحة وباء الجرعة الزائدة،  قال القائم بأعمال مفوض وزارة الصحة بوالية نيويورك الدكتور جيمس ماكدونالد:
إشراف الحاكمة هوكول. يهدف هذا التمويل إلى زيادة الوصول إلى  نفذت واليتنا استراتيجية صارمة متعددة األوجه تحت 

الخدمات التقليدية مثل خدمات األزمات، وبرامج العالج للمرضى الداخليين والخارجيين والمقيمين، باإلضافة إلى األدوية 
  لعالج اإلدمان والعالج المتنقل، وخدمات النقل."

  
دوالر من خالل اتفاقيات تسوية مختلفة مع مصنعي المواد األفيونية وشركات األدوية   مليار 2ستتلقى والية نيويورك أكثر من 

التي تم تأمينها من قبل المدعية العامة ليتيتيا جيمس. وسيتم تخصيص جزء من التمويل من هذه التسويات للبلديات بشكل  
من الضرر والتعافي لمعالجة وباء المواد مباشر، مع إيداع الباقي في صندوق مخصص لدعم جهود الوقاية والعالج والحد 

  األفيونية المستمر.
  

نفس التشريع الذي أنشأ الصندوق المخصص أنشأ أيًضا المجلس االستشاري لصندوق تسوية المواد األفيونية وهو مكلف بتقديم  
توصيات حول كيفية تخصيص دوالرات التسوية لخدمة المحتاجين على أفضل وجه. أصدر أعضاء مجلس اإلدارة توصياتهم  

  وسع في خدمات الحد من الضرر والعالج كأولويات قصوى. نوفمبر/تشرين الثاني، محددين الت 1األولى في 
  

تواصل نيويورك مواجهة الوفيات المرتبطة بالمواد األفيونية، حيث يساهم الفنتانيل اآلن في معظم وفيات الجرعة الزائدة على  
   . هنا ونية متاحةمستوى الوالية. أحدث البيانات من إدارة الصحة بالوالية حول الوفيات المرتبطة بالمواد األفي

  
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 إضافة الوصول إلى الخدمات التقليدية، بما في 
   إلى األدوية لعالج اإلدمان وخدمات العالج المتنقل وخدمات النقل.

 
كانت الحاكمة هوكول عضًوا في فريق عمل والية نيويورك المعني بقضايا الهيروين والمواد األفيونية والتي أوصت بخدمات  

غير تقليدية بما في ذلك مراكز التعافي ونوادي الشباب وخدمات األقران الموسعة ومراكز الوصول المفتوح لتقديم  جديدة 
. تم ترسيخ هذه الخدمات منذ ذلك الحين في العديد من المجتمعات في  2016تقييمات وإحاالت فورية إلى الرعاية في عام  

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

يمكن لسكان نيويورك الذين يعانون أو يعاني أحباؤهم من اإلدمان 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-

 (.467369إلى )الرمز المختصر  HOPENYأو بإرسال رسالة نصية بالمحتوى  877-846-7369
 

يمكن العثور على عالج اإلدمان المتاح، بما في ذلك األزمات/التخلص من السموم، أو مرضى العيادات الداخلية، أو المرضى 
( NYS OASASج )المقيمين، أو رعاية مرضى العيادات الخارجية باستخدام لوحة توفر العال

. إذا واجهت أنت أو أحد أفراد OASAS NYS أو من خالل موقع ويب  FindAddictionTreatment.ny.gov على
أسرتك عقبات تأمينية متعلقة بالعالج أو كنت بحاجة إلى مساعدة في تقديم استئناف لمطالبة مرفوضة، فاتصل بخط مساعدة 

 Community Health Access toمشروع الوصول للصحة المجتمعية لخدمات اإلدمان والصحة العقلية )
Addiction and Mental Healthcare Project, CHAMP أو إرسال  5400-614-888( عبر الهاتف على

  .ombuds@oasas.ny.govرسالة بريد إلكتروني إلى 
  

###  
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