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 גאווערנער האקול באשטימט דר. מערי טי. באסעט אלס קאמישענער פון דער העלט דעפארטמענט 

  

עיטש, איז באשטימט  -פי-די, עמ -גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן מערי טי. בעסעט, עמ
יאר ערפארונג   30געווארן אלס קאמישענער פון דער ׳דעּפַארטמענט ָאוו העלט׳. מיט איבער 

איבערגעגעבן ארויסצוהייבן געזונטהייט גלייכבארעכטיגקייט און סאציעלע יוסטיץ, סיי אין די  
אייניגטע שטאטן און סיי אין אויסלאנד, האט דר. באסעט׳ס קאריערע איבערגעשפרייזט אקאדעמיע,  פאר

 .  1און רעגירונג, און נָאנּפרָאפיט ארבעט. איר באשטימונג גייט אריין אין קראפט דעצעמבער 

  

אונזער ערהוילונג פון דער פאנדעמיע פארלאנגט געפרואווטע פירערשאפט און ערפארונג צו  "
פארבעסערן געזונטהייט גלייכבארעכטיגקייט און צוגענגליכקייט איבער׳ן סטעיט, און דר. באסעט איז  

פערפעקט פעאיג צו פירן דעם ניו יארק סטעיט העלט דעפארטמענט אין לויף פון דער קריטישער  
וערנער,  ווען איך בין אריינגעשוואוירען געווארן אלס גאו " האט גאווערנער האקול געזאגט. " מאמענט,

האב איך פארשפראכן צו בויען א טאלאנטפולע מאנשאפט מיט די פעאיגקייטן, באקאנשאפט, און  
, אומקערן אונזערע לעבנס צו נארמאלקייט, און 19מבינות אפצושטעלן דער פארשפרייטונג פון קאוויד־

געזונטהייט  ציען אונזער סטעיט אויף פאראויס. דר. באסעט איז סיי א הויך אנגעזעהענער פובליק 
מומחה און א מוסטער פובליק באדינער, און איך קוק ארויס צו ארבעטן מיט איר אינאיינעם צו האלטן ניו  

   "יארקערס זיכער און געזונט.

  

איך בין פארעהרט זיך אומצוקערן צו מיין היים סטעיט ניו יארק צו פירן דער העלט דעפארטמענט ביי "
דער  " אגט אריינקומענדע העלט קאמישענערין מערי טי. באסעט. האט געז "דער גורל׳דיגע צייט,

פאנדעמיע האט אונטערגעשטריכן די וויכטיגקייט פון פובליק געזונטהייט, און אין דער זעלבער צייט אויך  
אנטפלעקן אומגלייכקייטן געטריבן דורך סיסטעמאטישע ראסיזם. אזוי ווי מיר ציען זיך צום ענדע פון דער  

אבן מיר אן זעלטענע געלעגנהייט צו שאפן א מער גלייכבארעכטיגטע צושטאנד פאר אלע  פאנדעמיע, ה
ניו יארקערס. איך קוק ארויס אויף צו ארבעטן צו דעם ציל מיט גאווערנער האקול און דער טיעם ביי דער  

   " העלט דעפארטמענט.

  

( צענטער פאר  FXBאגנוד )האוויער ב-דר. באסעט סערווירט איצט אלס דירעקטאר פון דער ׳פראנסווא
פראפעסאר פון דער פראקטיצירן   FXBגעזונטהייט און מענטשן רעכט׳ ביי הארווארד אוניווערסיטעט און 

פון געזונטהייט און מענטשן רעכט אין דער דעפארטמענט פון סאציעלע און אויפפירעכטס וויסנשאפט ביי  
 עיטש טשאן סקול פון פובליק געזונטהייט. -דער הארווארד טי

  

דעּפארטמענט   , האט זיך סערווירט אלס קאמישענער פון דער ניו יארק סיטי2018ביז זומער  2014פון 
פון געזונטהייט און מענטאל היידזשין, וואו זי האט געמאכט ראסע יוסטיץ א פריאריטעט און ארבעט צו  

אדרעסירן די סיסטעמאטישע ראסיזם ביים ווארצל פון דער שטאט׳ס איינגעגעסענע חסרונות אין  



לירטע אפשטאם. דר. באסעט  געזונטהייט סערוויסעס צווישן ווייסע ניו יארקערס און קאמיוניטיס פון קא
האט אויך געפירט דער דעפארטמענט׳ס אפרוף צו עבאלע, לעדזשיאנערעס קרענק, און אנדערע קרענק  

 אויסבראכן. 

  

, איז דר. באסעט באשטימט געווארן אלס געהילף קאמישענער פון געזונטהייט פארשפרייטונג 2002אין 
ארטמענט פון געזונטהייט און מענטאל היידזשין. אין און קרענק אפהאלט ביי דער ניו יארק סיטי דעּפ

דער ראלע האט זי געפירט דער דיוויזיע פאראנטווארטליך פאר ניו יארק סיטי׳ס פיאנערנדע טאבעק  
קאנטראל אינטערווענץ און עסנווארג פאליסי, אריינגערעכנט דער לאנד׳ס ערשטע קעלארי נאטיץ 

ן. איר הויפט פראגראם איז געווען דאס איינפירן פון דיסטריקט  פעט איינצוימונגע-פארלאנגען און טרענס
פובליק געזונטהייט אפיסעס אין עטליכע געגנטער לאנג געשעדיגט דורך ראסע/עטנישע און עקאנאמישע  

אגענטור  - סעקטארעלע, מולטי-געזונטהייט אומגלייכקייטן. די אפיסעס פירן איצט אן געצילטע, מולטי
, דר. באסעט  2014ביז  2009רן דער פארגרעסערטער עול פון קרענק. פון סטראטעגיעס צו רעדוצי

האט סערווירט אלס פראגראם דירעקטאר פאר דער ׳דאריס דוק׳ וואוילטעטיגע פאנדעישען׳ס 
 אפריקאנע געזונטהייט איניציאטיוו און קינד וואוילזיין אפהאלט פראגראם.  

  

ט אויף דער מעדיצינישע שטאב ביי דער אוניווערסיטעט פון אין אנהייב פון איר קאריערע האט זי סערוויר
יאר, און אין לויף פון יענע צייט האט זי אנטוויקלט א ריי עידס אפהאלט   17זימבאבווע פאר 

אינטערווענץ. געבויט אויף דער ערפארונג איז זי געגאנגען ווייטער צו סערווירן אלס דער אסאסיעט 
בארעכטיגקייט ביי דער ראקעפעלער פאנדעישען׳ס ׳סאוטערן אפריקע  דירעקטאר פון געזונטהייט גלייכ

אפיס׳, אויפזעענדיג איר אפריקע עידס פארטפעל. נאכ׳ן זיך אומקערן צו די פאראייניגטע שטאטן, האט 
זי סערווירט אויף דער שטאב פון קאלומביע אוניווערסיטעט, אריינגערעכנט אלס אסאסיעט פראפעסארין 

 עמיאלאגיע אין איר מעילמען סקול פון פובליק געזונטהייט. פון קלינישע עפיד

  

דר. באסעט׳ס פילע אויסצייכענונגען און פארעהרונגען אריינגערעכנט דער פרעסטיזשפולע פרענק עי.  
קאלדעראן פרייז אין פובליק געזונטהייט, א קענעטה עי. פארדה לעבנסלענגליכער אויפטוה 

ניווערסיטעט, א וויקטאריע דזשעי. מאסטראבוואנא אויסצייכענונג פאר  אויסצייכענונג פון קאלומביע או
פרויען׳ס געזונטהייט, און דער נאציאנאלע ארגאניזאציע פאר פרויען׳ס טשעמפיאן פון פובליק 

געזונטהייט אויסצייכענונג. זי איז אויך אויסגעוועהלט געווארן אלס א מיטגליד פון דער נאציאנאלע  
ן. פאר פילע יארן האט זי סערווירט אלס אן אסאסיעט רעדאקטער פון דער  אקאדמיע פון מעדיצי

אמעריקאנער זשורנאל פון פובליק געזונטהייט. איר פריערדיגע פובליקאציעס רעכענען אריין ארטיקלען  
אין ׳דע לאנצעט׳ און אין דער ׳ניו ענגלאנד זשורנאל פון מעדיצין׳ אדרעסירנדיג סיסטעמאטישע ראסיזם  

 ונטהייט אומגלייכקייטן אין די פאראייניגטע שטאטן.  און געז 

  

עי דעגרי אין היסטאריע און -דר. באסעט איז אויפגעוואקסן אין ניו יארק סיטי. זי האט באקומען א בי
די פון קאלומביע אוניווערסיטעט׳ס ׳קאלעדזש אוו -וויסנשאפט פון הארווארד אוניווערסיטעט, אן עמ

עיטש פון -פי-)סערווירנדיג איר רעזידענסי ביי הארלעם שפיטאל(, און אן עמ פיזישענס ענד סורדזשענס׳
 דער אוניווערסיטעט פון וואשינגטאן.  

  

מיר זענען באגייסטערט אז מערי וועט ברענגען איר שטארקע פירערשאפט, שארפע אנטשלאסנקייט צו  "
ליסי צו דער נייער ראלע אלס ניו  גלייכבארעכטיגקייט, און טיפע פארשטאנד פון פובליק געזונטהייט פא

האט געזאגט מישעל עי. וויליאמס, דעקאן פון איינגעשטעלטע  "יארק סטעיט העלט קאמישענערין,
כאטש עס וועט אונז פעלן איר אנוועזנהייט דא, דאך שטאלצירן מיר  " ביי דער הארווארד טשאן סקול. 

באזירטע פאליסיס, פעסט געבויעט אויף -באווייז  ציען די -זיך אז זי וועט זיין אין א פאזיציע צו פאראויס



וויסנשאפט, אפצוהיטן און פארבעסערן די געזונט פון יעדע ניו יארקער איינוואוינער. מיר ווייסן אז זי וועט 
   "זיין א טשעמפיאן פאר אלע מענטשן איבער׳ן סטעיט.

  

באסעט אלס ניו יארק סטעיט׳ס  איך גראטוליר גאווערנער האקול אויף איר באשטימונג פון דר. מערי"
העלט קאמישענערין. איך קען זיך נישט פארשטעלן עמיצער וואס איז מער קוואליפיצירט אדער בעסער  

האט געזאגט  "צוגעפאסט אנצופירן פובליק געזונטהייט אין אונזער סטעיט צו דער איצטיגער צייט,
י מעיאר פאר געזונטהייט און יומען  ליליאם באריאוס פאאלי, געוועזענער ניו יארק סיטי דעפיוט

דר. באסעט איז אן אויסגעצייכנטע קריזיס פארוואלטערין. ארבעטנדיג מיט איר אין לויף פון "  סערוויסעס
סיי דער עּבָאלע קרענק און סיי דער לעגיָאנעירס קרענק קריזיס איז געווען א לעקציע אויף וויאזוי 

איך קען זאגן אן   טער שטארק אנגעשטרענגטע אומשטענדן.עפעקטיוו און גראציעז צו פארוואלטן אונ 
קיין שום ספק אז עס איז געווען איר פירערשאפט וואס האט ערמעגליכט פאר ניו יארק סיטי סוקסעספול  
צו נאוויגירן די שווערע סיטואציעס. איר אנטשלאסנקייט צו ענדיגן געזונטהייט אומגלייכקייטן איז אן קיין 

האנט מיט סאציעלע,  -ביי-אס גלייכן איר גלייבן אז גוטע פובליק געזונטהייט גייט האנטשום פראגע, און ד
ראסע, און דזשענדער גלייכקייט. איך גלייב שטארק אז מיט די באשטימונג, לייגט גאווערנער האקול  

   " פובליק געזונטהייט אין ניו יארק סטעיט אין די בעסטע מעגליכע הענט.

  

גאווערנער האקול האט געמאכט אן אויסגעצייכנטע אויסוועל מיט׳ן באשטימען דר. מערי באסעט אלס  "
האט געזאגט דזשארדזש גרעשעם, פרעזידענט פון   "ניו יארק סטעיט׳ס העלט קאמישענערין, 

1199SEIU. "  אלס ניו יארק סיטי׳ס געזונטהייט קאמישענער, האט דר. באסעט געפירט אונזער
העלדן דורך די פרעצעדענטלאזע פלאגענישן, אריינגערעכנט עּבָאלע. אזוי ווי מיר שטייען העלטקעיר 

אויס נאך א פרעצעדענטלאזע שוועריגקייט, וועט דר. באסעט׳ס פובליק געזונטהייט מבינות, 
באקאנטשאפט מיט העלטקעיר סיסטעמען, און אנטשלאסנקייט צו געזונטהייט גלייכקייט זיין א ריזיגע  

   " טום פאר׳ן סטעיט. מיר קוקן ארויס אויף נאכאמאל צו ארבעטן מיט איר אינאיינעם.אייגנ

  

ניו יארק וועט זיין אין גאר פעאיגע הענט מיט דר. באסעט. זי אין אן אינטערנאציאנאל אנערקענטער  "
וועגווייזער באקאנט פאר׳ן בויען בעסערע סיסטעמען צו באשיצן און ארויסהייבן די מענטשן׳ס  

- פי-די, עמ-האט געזאגט אלעטהע מעיבענק, עמ  "ציען גלייכקייט און יושר,-זונטהייט און פאראויסגע
עיטש, סיניאר וויצע פרעזידענט און טשיעף געזונטהייט עקוויטי אפיציר פון ׳אמעריקען מעדיקעל  

צו האבן דער פריווילעגיע אוועקצושטעלן דער צענטער פאר געזונטהייט גלייכקייט ביי  " אסאסיעשען׳.
דער ניו יארק סיטי העלט דעפארטמענט אונטער איר פירערשאפט האט געשטעלט א הויכע נאציאנאלע  

ן דער  ניווא פאר וויאזוי רעגירונג קען זיך האלטן פאראנטווארטליך איינצופירן עקוויטי און ראסע יוסטיץ אי
קולטור, פראקטיצירן, און פאליסיס פון דער אינסטיטוציע און ווייטער. די באמיאונגען זענען אנערקענט  

געווארן דורך דער ׳וועלטס געזונטהייט ארגאניזאציע׳ און ׳צענטער פאר דיזיעז קאנטראל און  
עגיע איז צו שטעלן אין  פרעווענשען׳ איר גאנצער אייגנקייט און דער קערנדעל פון איר גלייכקייט סטראט

באזייטיגטע אויף צו הייבן אלע ניו יארקערס. איינע פון  -צענטער די מיינונגען און באגריפן פון די מערסט
  —די גרעסטע געשאנקען וואס איך האב מיך געלערנט פון דר. באסעט איז אדוואקאטיר ארבעט 

גקייט, געזונטהייט, און גלייכקייט.  אומפארשעמט זיך אויפשטעלן פאר דער מענטשהייט און פאר ריכטי
איך בין ריכטיג באגייסטערט פאר ניו יארק, און דער לאנד, איר צו האבן צוריק אין פובליק סערוויס ביי  

   "דער קריטישער צייט.

  

דר. באסעט איז אן אויסגעצייכנטער אויסוועל. ראטשעסטער דארף א פירער וואס פארשטייט "
האט געזאגט וויוויען    "איבערהויפט די אנטדעקט דורך דער פאנדעמיע, העלטקעיר אומגלייכקייטן,

די, פראפעסאר עמעריטא פון אבסטעטריקס און גינעכאלאגיע און געוועזענער וויצע  -לואיס, עמ
ּפרָאווָאסט פון שטאב אנטוויקלונג און דיווערסיטעט ביי דער אוניווערסיטעט פון  



געווען אויף א פאנעל וועגן העלטקעיר אומגלייכקייטן און בין לעצטנס זענען מיר ביידע " ראטשעסטער.
 —מכריעדיגע אייגנשאפטן פון געזונטהייט -באאיינדרוקט געווארן פון איר עלאקווענץ וועגן די סאציעל

וואס מיר דארפן אדרעסירן   —ראסע, סאציאעקאנאמישע סטאטוס, צוטריט צו העלטקעיר, און האוזינג 
ברייטע און ביי קאמיוניטי און אינדיווידיועלע  -נאציאנאל, סטעיט  —צטיגער קריזיס כדי צו ענדיגן דער אי

באזירטע - איז א מעכטיגע לעקציע אין אריינציען געגנט NYCשטאפלען. דר. באסעט׳ס רעקארד אין  
אייגנשאפטן צו בויען די צוטרוי וואס איז נויטיג כדי צו פארשטיין און אדרעסירן ביידע כראנישע  

איר מוסטער אלס א פובליק געזונטהייט געלערנטער וועט אינספירירן אונזערע   נדן און קריזיסן.אומשטע
סטודענטן און לערנער צו ווערן דער סארט העלטקעיר פירער וואס האלטן טייער דער מעגליכקייט צו 

יף ווארעם  האבן א השפעה אויף זייערע קאמיוניטיס, דער לאנד, און דער גאנצער וועלט. מיר נעמען או
   "איר פירערשאפט.

  

דר. מערי באסעט איז געווען א וויזיאנערקע און טראנספארמירנדע פירער אלס ניו יארק סיטי׳ס העלט  "
קאמישענערין, און מיר באגריסן הערצליך איר אומקער צו די נייע און לעבהאפטע פאזיציע אלס ניו יארק  

, דעקאן  MBBCh, MD, MPHמאהאנדעס,  -אן עלהאט געזאגט איימ  "סטעיט׳ס העלט קאמישענערין,
איר " גראדואירטע סקול פון פובליק געזונטהייט און געזונטהייט פאליסי. CUNYפון דער 

אנטשלאסנקייט צו סערווירן אלע ניו יארקערס לענגאויס דעמאגראפיק געאגראפיש, עקאנאמיש, און  
האב געארבעט מט דר. באסעט פאר פילע   קולטורעלע צעטיילונג איז געווען אנצוזעהן יעדן טאג. איך

יארן אין פארשידענע פאזיציעס, און איך קען זאגן מיט קאנפידענץ אז אין דער דאזיגער נסיון׳דיגע  
מאמענט אין ניו יארק סטעיט היסטאריע, שטייען אויס די מענטשן פון ניו יארק סטעיט צו געניסן אויף א  

   " טשאפט, מיטלייד, און חכמה זי וועט ברענגען צו איר נייע ראלע.ריזיגער אופן פון די ארנטליכקייט, געני
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