
Czym są centra zapobiegania przedawkowaniu (overdose prevention 
centers, OPC)? 
 • OPC to miejsca, w których można bezpiecznie stosować wcześniej uzyskane 
narkotyki pod nadzorem przeszkolonego personelu. Obecnie w Nowym Jorku (NYC) 
działają dwa punkty OPC – jeden w East Harlem, drugi w Washington Heights.

 • OPC OPC przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka obrażeń związanych ze 
stosowaniem narkotyków, w tym śmiertelnego przedawkowania i świadczą 
usługi zdrowotne dla osób stosujących narkotyki.

Czy OPC są skuteczne?
 • Tak. Usługi świadczone przez OPC stanowią sprawdzony sposób interwencji 
systemu zdrowia publicznego w zakresie zapobiegania zgonom z powodu 
przedawkowania.
 • Na całym świecie w ponad 60 jurysdykcjach funkcjonuje ponad 100 OPC.
 • Od ponad 30 lat funkcjonowania OPC nie doszło do zgonu z powodu przedawkowania. 
 •  Studium wykonalności Wydziału Zdrowia potwierdziło, że otwarcie czterech 
OPC w NYC pozwoli na uratowanie do 130 osób i zaoszczędzenie 7 MLN USD 
kosztów bezpośredniej opieki zdrowotnej rocznie.  

W jaki sposób OPC promują zdrowie osób stosujących narkotyki? 
 • Personel OPC zapobiega ryzyku przedawkowania przez podjęcie szybkiej 
interwencji w momencie wystąpienia objawów potencjalnego przedawkowania.

 • OPC przyczyniają się do zmniejszenia występowania chorób i obrażeń 
związanych z dożylnym podawaniem substancji. Zwiększają również dostęp do 
opieki zdrowotnej i skierowań na leczenie farmakologiczne.

W jaki sposób OPC pomagają społeczności? 
 • OPC to bezpieczny i skuteczny sposób zażegnania kryzysu związanego 
z przedawkowaniem i zmniejszenia spowodowanych nim zgonów. 
 • OPC przyczyniają się do ograniczenia zażywania narkotyków w społeczności, 
zmniejszają zaśmiecanie środowiska strzykawkami i liczbę przestępstw po 
zażyciu narkotyków w dzielnicy, w której są aktywne.

Dlaczego OPC są otwierane teraz?
 • Rekordowa liczba mieszkańców Stanów Zjednoczonych i NYC umiera 
z powodu przedawkowania.

*  Wydział Zdrowia i Higieny Psychicznej miasta Nowy Jork. Wydział Zapobiegania Przedawkowaniu w mierście 
Nowy Jork (Overdose prevention in New York City): Zapobieganie przedawkowaniu w mieście Nowy Jork: nadzór 
nad dożylnym podawaniem substancji w celu zmniejszenia przedawkowania opioidów i zażywania dożylnego 
w społeczności. 2018.  
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/public/supervised-injection-report.pdf

Centra Zapobiegania Przedawkowaniu:  
Często zadawane pytania

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/public/supervised-injection-report.pdf


Aby dowiedzieć się więcej na temat centrów zapobiegania przedawkowaniu, 
przejdź na stronę nyc.gov/health i wyszukaj „alcohol and drug use services” 

(usługi dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków).
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 •   Centra Zwalczania i Zapobiegania Chorobom (Centers for Disease Control and 
Prevention) odnotowały ponad 100 000 zgonów z powodu przedawkowania 
w 12-miesięcznym okresie do kwietnia 2021 roku. 
 • W 2020 roku ponad 2000 osób zmarło z powodu przedawkowania w samym 
NYC, co stanowi najwyższą liczbę od rozpoczęcia badania w 2000 roku.

Gdzie znajdują się dwa OPC na terenie NYC?
 •   OPC w dzielnicach East Harlem i Washington Heights są częścią programów 
usług dla osób dożylnie zażywających substancje (syringe service programs, 
SSP), które mają długoletnie doświadczenie w zakresie świadczenia tych usług 
w społeczności. Aby dowiedzieć się więcej na temat SSP, przejdź na stronę nyc.
gov/health i wyszukaj „alcohol and drug use services” (usługi dla osób 
uzależnionych od alkoholu i narkotyków).

 • W przyszłości mogą zostać otwarte kolejne OPC w nowych lokalizacjach. 

Kto może skorzystać z usług OPC? 
 • Z pomocy centrum mogą skorzystać osoby obecnie zażywające narkotyki 
i potrzebujące usług OPC. 
 • Podobnie jak w SSP, uczestnicy muszą przejść krótkie badanie przesiewowe 
i proces przyjęcia, aby skorzystać z usług OPC. 

Czy w OPC sprzedawane są narkotyki? 
 • Nie. W OPC i okolicy obowiązuje zakaz sprzedaży narkotyków. 

Czy OPC zachęcają lub zwiększają zażywanie narkotyków?  
 • Nie. Te osoby już stosują narkotyki. OPC przyczyniają się do ograniczenia 
zażywania narkotyków, zwiększenia bezpieczeństwa zażywania narkotyków 
odurzających i udziału w usługach leczenia uzależnień.

 •   Nie ma dowodów na to, że w OPC zachęca się do rozpoczęcia zażywania 
substancji odurzających. OPC obsługują osoby mieszkające w okolicy. Badania 
prowadzone przez SSP wykazują, że uczestnicy zazwyczaj korzystają z usług 
w pobliżu miejsca zamieszkania i nie są skłonni podróżować do dalszych lokalizacji. 

Kto finansuje OPC? 
 • Usługi OPC są finansowane ze środków prywatnych. 

http://nyc.gov/health
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/alcohol-and-drug-use-services.page
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