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GUBERNATOR HOCHUL MIANUJE DR MARY T. BASSETT NA STANOWISKO 
KOMISARZA DEPARTAMENTU ZDROWIA  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj mianowanie dr Mary T. Bassett, mgr zdrowia 
publicznego na stanowisko komisarza Departamentu Zdrowia. Posiadając ponad 30 lat 
doświadczenia w promowaniu równości zdrowia i sprawiedliwości społecznej, zarówno 
w Stanach Zjednoczonych, jak i za granicą, kariera dr Bassett obejmuje środowisko 
akademickie, rządowe oraz pracę w organizacjach non-profit. Jej nominacja wchodzi w 
życie 1 grudnia.  
  
„Nasz powrót do równowagi po tej pandemii wymaga sprawdzonego przywództwa i 
doświadczenia w celu poprawy równości i dostępu do opieki zdrowotnej w całym 
stanie, a dr Bassett posiada doskonałe przygotowanie do kierowania Departamentem 
Zdrowia stanu Nowy Jork (New York State Department of Health) w tym krytycznym 
momencie”, powiedziała gubernator Hochul. „Otrzymując zaprzysiężenie jako 
gubernator, zobowiązałam się do zbudowania utalentowanego zespołu posiadającego 
umiejętności, wiedzę i doświadczenie, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa 
COVID-19, przywrócić nasze życie do normalności i umożliwić dalszy rozwój naszego 
stanu. Dr Bassett jest zarówno wysoko cenionym ekspertem w dziedzinie zdrowia 
publicznego, jak i wzorowym urzędnikiem publicznym, dlatego nie mogę doczekać się 
rozpoczęcia współpracy z nią, aby zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańcom 
stanu Nowy Jork.”  
  
„Jestem dumna i zaszczycona, że mogę powrócić do mojego rodzinnego stanu Nowy 
Jork, aby kierować Departamentem Zdrowia w tym kluczowym 
momencie”, powiedziała Mary T. Bassett, obejmująca stanowisko komisarza ds. 
zdrowia. „Pandemia podkreśliła znaczenie zdrowia publicznego, jednocześnie 
ujawniając nierówności spowodowane rasizmem strukturalnym. W miarę jak 
zmierzamy do jej zakończenia, mamy wyjątkową okazję, aby uczynić stan Nowy Jork 
bardziej sprawiedliwym dla wszystkich jego mieszkańców. Z niecierpliwością czekam 
na rozpoczęcie pracy w tym kierunku z panią gubernator Hochul i zespołem w 
Departamencie Zdrowia”.  
  
Dr Bassett obecnie pełni funkcję dyrektora Centrum Zdrowia i Praw Człowieka im. 
François-Xavier Bagnoud (FXB) na Uniwersytecie Harvarda oraz profesora FXB w 
zakresie praktyki zdrowia i praw człowieka na wydziale nauk społecznych i 
behawioralnych w Harvard T.H. Chan School of Public Health.  
  



Od 2014 r. do lata 2018 r. pełniła funkcję komisarza Departamentu Zdrowia i Higieny 
Psychicznej w mieście Nowy Jork (New York City Department of Health and Mental 
Hygiene), gdzie uczyniła sprawiedliwość rasową priorytetem i pracowała nad 
rozwiązaniem strukturalnego rasizmu stanowiącego podstawę utrzymujących się w 
mieście niesprawiedliwości zdrowotnych pomiędzy białymi mieszkańcami stanu Nowy 
Jork a społecznościami kolorowymi. Dr Bassett kierowała również działaniami 
Departamentu w odpowiedzi na epidemie Eboli, chorobę legionistów i inne choroby.  
  
W 2002 roku, dr Bassett została mianowana zastępcą komisarza Promocji Zdrowia i 
Zapobiegania Chorobom w Departamencie Zdrowia i Higieny Psychicznej w mieście 
nowy Jork (New York City Department of Health and Mental Hygiene). Pełniąc tę 
funkcję, kierowała działem odpowiedzialnym za pionierskie w stanie Nowy Jork 
interwencje w zakresie kontroli palenia tytoniu i polityki żywnościowej, w tym 
pierwszymi w kraju wymogami umieszczania informacji o ilości kalorii i ograniczeniami 
związanymi z tłuszczami trans. Jej najważniejszym programem było uruchomienie 
Okręgowych Biur Zdrowia Publicznego (District Public Health Offices) w kilku 
dzielnicach od dawna dotkniętych nierównościami rasowymi/etnicznymi i 
ekonomicznymi. Biura te prowadzą obecnie ukierunkowane, obejmujące wiele 
sektorów i podmiotów strategie mające na celu zmniejszenie nadmiernego obciążenia 
chorobami. Od 2009 do 2014 r. dr Bassett pełniła funkcję dyrektora programowego 
inicjatywy Doris Duke Charitable Foundation's African Health Initiative i programu Child 
Well-Being Prevention Program.  
  
Na początku swojej kariery, przez 17 lat pracowała na wydziale medycznym na 
Uniwersytecie Zimbabwe, angażując się w szereg działań mających na celu 
zapobieganie AIDS. Wykorzystując to doświadczenie, pełniła funkcję zastępcy 
dyrektora ds. równego dostępu do opieki zdrowotnej w Biurze Południowej Afryki 
Fundacji Rockefellera, gdzie nadzorowała realizację projektu dotyczącego AIDS w 
Afryce. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych, pracowała na wydziale Uniwersytetu 
Columbia, w tym jako profesor nadzwyczajny epidemiologii klinicznej w tamtejszej 
Mailman School of Public Health.  
  
Wśród wielu nagród i wyróżnień dr Bassett są m.in. prestiżowa nagroda Franka A. 
Calderone Prize in Public Health, Kenneth A. Forde Lifetime Achievement Award od 
Columbia University, Victoria J. Mastrobuono Award for Women's Health oraz nagroda 
National Organization for Women's Champion of Public Health Award. Została wybrana 
na członkinię Narodowej Akademii Medycyny (National Academy of Medicine). Przez 
wiele lat pełniła funkcję zastępcy redaktora naczelnego czasopisma akademicznego 
„American Journal of Public Health”. Jej ostatnie publikacje obejmują artykuły w 
czasopismach naukowych „The Lancet” i w „New England Journal of Medicine” 
poruszające problem rasizmu strukturalnego i nierówności zdrowotnych w Stanach 
Zjednoczonych.  
  
Dr Bassett dorastała w mieście Nowy Jork. Otrzymała tytuł licencjata w dziedzinie 
historii i nauki na Uniwersytecie Harvarda, tytuł magistra medycyny na Columbia 
University's College of Physicians and Surgeons (podczas odbywania rezydentury w 
Harlem Hospital), oraz tytuł magistra zdrowia publicznego na University of Washington.  



  
„Jesteśmy podekscytowani, że Mary przyniesie swoje silne przywództwo, zacięte 
zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości i głębokie zrozumienie polityki zdrowia 
publicznego do tej nowej roli jako komisarz ds. zdrowia w stanie Nowy Jork”, 
powiedział Michelle A. Williams, dziekan wydziału w Harvard Chan 
School. „Chociaż ogromnie będzie nam brakować jej obecności tutaj, jesteśmy dumni, 
że zajmie stanowisko, które pozwoli jej rozwijać politykę opartą na dowodach oraz 
mocno ugruntowaną w nauce, w celu ochrony i poprawy zdrowia każdego mieszkańca 
stanu Nowy Jork. Wiemy, że będzie orędowniczką dla wszystkich osób w całym 
stanie.”  
  
„Gratuluję gubernator Hochul mianowania dr Mary Bassett na stanowisko komisarza 
ds. zdrowia w stanie Nowy Jork. Nie wyobrażam sobie bardziej wykwalifikowanej lub 
bardziej odpowiedniej osoby do kierowania zdrowiem publicznym w naszym stanie w 
tym czasie”, powiedziała Lilliam Barrios Paoli, była zastępczyni burmistrza miasta 
Nowy Jork ds. zdrowia i usług społecznych. „Dr Bassett jest znakomitym zarządcą 
w sytuacjach kryzysowych. Praca z nią, zarówno podczas kryzysu związanego z 
wirusem Ebola, jak i z chorobą legionistów, była lekcją, jak skutecznie i z wielką klasą 
zarządzać pod ogromną presją. Mogę jednoznacznie stwierdzić, że to właśnie jej 
przywództwo pozwoliło miastu Nowy Jork z sukcesem przejść przez te trudne sytuacje. 
Jej zaangażowanie w walkę z nierównościami zdrowotnymi jest niepodważalne, 
podobnie jak jej przekonanie, że zdrowie publiczne idzie w parze z równością 
społeczną, rasową i płciową. Jestem głęboko przekonana, że dzięki tej nominacji 
gubernator Hochul oddaje kwestie związane ze zdrowiem publicznym w stanie Nowy 
Jork w najlepsze możliwe ręce.”  
  
„Gubernator Hochul dokonała świetnego wyboru, mianując dr Mary Bassett na 
stanowisko komisarza ds. zdrowia w stanie Nowy Jork”, powiedział George Gresham, 
prezes organizacji 1199SEIU. „Będąc komisarzem ds. zdrowia w mieście Nowy Jork, 
dr Bassett poprowadziła naszych bohaterskich pracowników opieki zdrowotnej przez 
bezprecedensowe wyzwania, w tym epidemię Eboli. W obliczu kolejnego 
bezprecedensowego wyzwania, doświadczenie dr Bassett w zakresie zdrowia 
publicznego, znajomość systemów opieki zdrowotnej i zaangażowanie w równość 
zdrowotną będą ogromnym atutem dla stanu. Z niecierpliwością czekamy na ponowną 
współpracę z nią.”  
  
„Stan Nowy Jork będzie w niezwykle kompetentnych rękach z dr Bassett. Jest ona 
uznaną na arenie międzynarodowej pionierką słynącą z budowania efektywnych 
systemów ochrony i promocji zdrowia ludzi, a także postępu równości i 
sprawiedliwości”, powiedziała dr Aletha Maybank, mgr zdrowia publicznego, 
starsza wiceprezes i główny oficer ds. równości zdrowia, American Medical 
Association. „Mając przywilej uruchomienia Centrum Równości Zdrowotnej (Center for 
Health Equity) przy Departamencie Zdrowia miasta Nowy Jork pod jej kierownictwem, 
wyznaczyła ona wysoką ogólnokrajową poprzeczkę dla rządów, stawiając sobie za cel 
wprowadzenie równości i sprawiedliwości rasowej do kultury, praktyki i polityki tej 
instytucji i poza nią. Jej starania zostały docenione przez Światową Organizację 
Zdrowia oraz Centra Kontroli i Prewencji Chorób (Centers for Disease Control and 



Prevention). Podstawą jej stylu pracy oraz strategii równościowej jest skupianie się na 
głosach i pomysłach tych najbardziej zmarginalizowanych, aby przyczynić się do 
poprawy sytuacji wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork. Jedną z najcenniejszych 
rzeczy, której nauczyłam się od dr Bassett, jest rzecznictwo – bezkompromisowe 
stawanie w obronie ludzi i tego, co jest słuszne, zdrowe i sprawiedliwe. Jestem 
naprawdę podekscytowana tym, że stan Nowy Jork, a także cały kraj, będzie mógł 
cieszyć się jej powrotem do służby publicznej w tym krytycznym czasie.”  
  
„Dr Bassett to znakomity wybór. Rochester potrzebuje lidera zorientowanego na 
nierówności w opiece zdrowotnej, szczególnie te ujawnione przez pandemię”, 
powiedziała dr Vivian Lewis, emerytowana profesor położnictwa i ginekologii 
oraz była wicedyrektor ds. rozwoju wydziału i różnorodności na Uniwersytecie 
Rochester. „Ostatnio razem uczestniczyłyśmy w panelu dotyczącym różnic w opiece 
zdrowotnej i byłam pod wielkim wrażeniem jej elokwencji w kwestii społecznych 
uwarunkowań zdrowia – rasy, statusu społeczno-ekonomicznego, dostępu do opieki 
zdrowotnej i mieszkań, którymi musimy się zająć, aby zakończyć obecny kryzys – na 
poziomie krajowym, stanowym oraz na poziomie społeczności i jednostek. Lista 
osiągnięć dr Bassett w NYC to potężna lekcja na temat zaangażowania zasobów 
opartych na lokalnej społeczności w celu zbudowania zaufania potrzebnego do 
zrozumienia i zajęcia się zarówno przeciągającymi się problemami, jak i kryzysami. Jej 
przykład, jako naukowca w dziedzinie zdrowia publicznego, będzie inspirować naszych 
studentów i stażystów by stać się takim liderami opieki zdrowotnej, którzy cenią 
potrzebę by mieć wpływ na ich społeczności, naród oraz na skalę światową. Z 
zadowoleniem przyjmujemy objęcie przez nią przywództwa.”  
  
„Dr Mary Bassett będąc komisarzem ds. zdrowia miasta Nowy Jork pokazała się jako 
wizjonerka i transformacyjny lider, witamy ją z powrotem w tej nowej i istotnej pozycji 
jako komisarz ds. zdrowia stanu Nowy Jork”, powiedział dr Ayman El-Mohandes, 
lekarz medycyny, magister zdrowia publicznego, dziekan CUNY Graduate School 
of Public Health & Health Policy. „Jej zaangażowanie w działania na rzecz 
wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork, ponad podziałami demograficznymi, 
geograficznymi, ekonomicznymi i kulturowymi, było widoczne każdego dnia. Mam 
przyjemność pracować z dr Bassett od wielu lat, w różnych sytuacjach, dlatego z 
pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że w tym trudnym momencie w historii stanu 
Nowy Jork, jego mieszkańcy odniosą ogromne korzyści z uczciwości, umiejętności, 
współczucia i mądrości, które wniesie do swojej nowej roli.”  
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