
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 2/ 1 للنشر فوًرا: 

 
 

  ( طويلة األجلCOVIDالحاكمة هوكول وإدارة الصحة في والية نيويورك تعلنان عن اجتماع لخبراء لمعالجة آثار )
  

ندوة تعليمية تجمع خبراء الصحة العامة والمدافعين عن حقوق المرضى لتقييم استجابة الوالية لتحديد وعالج آثار  
(COVIDطويلة األجل )  

  
  مساءً  2:30صباًحا حتى   8:45فبراير من الساعة  3سيتم افتتاح الفعالية االفتراضية للجمهور وستكون يوم الخميس، 

  
  هناسجل لحضور الفعالية المجانية  

  
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن والية نيويورك، بقيادة إدارة الصحة بالوالية، ستستضيف لجنة خبراء حول آثار 

(COVID طويلة األجل يوم الخميس )فبراير. وستستضيف هذه الفعالية مفوضة الصحة بالوالية، الدكتورة ماري تي   3
 ة والسريرية والوظيفية لهذا التحدي الصحي العام الحرج.  باسيت، وتتألف من ثالث مجموعات تضم الجوانب البحثي

  
(، نتخذ إجراءات للتصدي آلثار  COVID-19"بينما تواصل نيويورك معركتها ضد مرض ) قالت الحاكمة هوكول،

(COVID  طويلة األجل، والتي تشمل مجموعة واسعة من األعراض التي ال تزال تؤثر سلبًا على صحة ورفاهية سكان )
وهو الحدث األول من نوعه  -نيويورك. ستعقد والية نيويورك اجتماعاً لفريق من أبرز الخبراء في مجال الصحة العامة 

لتزويد سكان نيويورك بالعالج والدعم والموارد التي يحتاجون   لجمع المعلومات وتحديد التحديات وإيجاد الحلول -للوالية 
+ على جهودهم المستمرة للمساعدة في ضمان   NYC Healthإليها للتعافي. أحيي شركائنا في إدارة الصحة ومستشفيات 

  ( طويلة األجل."COVIDقيادة األمة في معركتنا ضد آثار )
  

ماع ودعاة وأصحاب مصالح آخرين لمشاركة خبراتهم ومعلوماتهم وأفكارهم. سيضم المنتدى متخصصين وأطباء وعلماء اجت
بما في ذلك االعتبارات السياسية والتنظيمية  -( طويلة األجل COVIDستقيم المناقشة والنتائج استجابة الوالية لفيروس آلثار )

 ن يعتنون بهم.  لدعم سكان نيويورك المتأثرين وكذلك مقدمي الرعاية الصحية الذي -والبرنامجية 
  

( اليوم  COVID-19"إن تحليل التحديات التي جلبها مرض ) قالت مفوضة الصحة بالوالية، الدكتورة ماري ت. باسيت، 
يمكننا من إيجاد حلول لسكان نيويورك غًدا. في أول حدث من نوعه للوالية، تجمع اإلدارة بين قادة الصحة العامة والناجين 

( طويلة األجل للمرضى ومقدمي الخدمات على حٍد سواء. منذ  COVIDى لمعالجة آثار )والمدافعين عن حقوق المرض
وصول هذا الفيروس الجديد ألول مرة إلى الواليات المتحدة، حيث كانت نيويورك واحدة من أولى محطاته وأصعبها، التزمت 

  جل."( طويلة األCOVIDإدارة الصحة بالوالية بتحديد وتطوير استجابة شاملة آلثار )
  

( يعانون من مجموعة واسعة من األعراض  COVID-19ال تزال نسبة من سكان نيويورك الذين أصيبوا سابقًا بمرض ) 
( COVIDالجسدية والعقلية والعاطفية والنفسية التي تؤثر على حياتهم اليومية. يمكن أن تختلف األعراض المصاحبة آلثار )

قلب واألوعية الدموية مثل خفقان القلب إلى صعوبة التنفس واإلرهاق المفرط طويلة األجل على نطاق واسع، من أعراض ال
 ويمكن أن تشمل صعوبة التركيز أو أعراض نفسية أخرى.  

  
( األولي شديًدا ويمكن أن تستمر  COVID( طويلة األجل أيًضا حتى إذا لم يكن مرض )COVIDيمكن أن تحدث أعراض )

( طويلة األجل، تلتزم الوالية بالجمع بين مجموعة  COVIDألشهر أو حتى عام. بينما ال يزال العلماء يعملون لفهم آثار )

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnys-long-covid-consortium.eventbrite.com%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C038b13280b984898501008d9e5a708b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637793327837133770%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=DbL%2Byd3yyF%2FVzxTRFpwlROooIGOnVMXJDQf%2FaPkzspo%3D&reserved=0


يناير، أعلنت الحاكمة   26واسعة من المتخصصين والعلماء الصحيين لصياغة استجابة مفيدة لمعالجة هذه الظاهرة. في 
الية نيويورك تقدم فرًصا تعليمية جديدة عبر اإلنترنت لمساعدة العمال الذين يعتقدون أنهم أصيبوا بمرض  هوكول أن و

(COVID-19  بسبب التعرض للفيروس في العمل، وخاصة أولئك الذين يعانون من أعراض مستمرة طويلة المدى. يبني )
  هذا الحدث الجديد على هذه الجهود.

  
ظهًرا  2:30صباًحا حتى الساعة  8:45انية افتراضيًا وستكون مفتوحةً للجمهور. وستعقد من الساعة سيتم عقد الفعالية المج 

  ستتضمن الندوة ثالث حلقات نقاش منفصلة على مدار اليوم. جدول الفعالية أدناه:

  صباحاً: مقدمة من مفوضة الصحة بالوالية، الدكتورة ماري تي باسيت 9:00 -صباحاً   8:45  •
صباحاً: لجنة بحثية رئيسية ستعمل على تحديد ما هو معروف حاليًا بما في ذلك الجوانب  10:30 -احاً  صب 9:00  •

  الوبائية للحالة، واألسباب البيولوجية، والمجموعات األكثر تضرًرا، وجهود البحث الحالية.
راض السريرية المختلفة  بعد الظهر: ستناقش لجنة خبراء رعاية سريرية المظاهر واألع  12:30 -صباحاً  11:00  •

( طويلة األجل وعوامل الخطر وإرشادات العالج في مجموعات سكانية وبيئات مختلفة عبر العمر  COVIDآلثار )
  والعرق/ اإلثنية والجغرافيا.

مساًء: ستقدم لجنة متكاملة تركز على السياسات والنتائج الوظيفية توصيات للسياسات   2:30  - مساًء  1:00  •
( طويلة األجل COVIDلمبادرات التي يمكن أن تستخدمها والية نيويورك كإطار عمل لمعالجة آثار )والبرامج وا

  ( طويلة األجل.COVIDوالمساعدة في التعافي الجسدي واالجتماعي والنفسي لألفراد الذين يعانون من آثار )

  
  .هنايستطيع سكان نيويورك التسجيل للفعالية االفتراضية المجانية 

  
###  

  

 
 www.governor.ny.govتتوفر أخبار إضافية عىل  

  press.office@exec.ny.gov   |518.474.8418والية نيويورك | الغرفة التنفيذية | 
 

 إلغاء االشتراك 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnys-long-covid-consortium.eventbrite.com%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C038b13280b984898501008d9e5a708b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637793327837133770%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=DbL%2Byd3yyF%2FVzxTRFpwlROooIGOnVMXJDQf%2FaPkzspo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C038b13280b984898501008d9e5a708b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637793327837133770%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nghGD3MSTw4ETENCuNw1yuGH0EDaXKH25m8YU9edqnU%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES3D66099FF7052CCC852587DC005F01E300000000000000000000000000000000&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C038b13280b984898501008d9e5a708b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637793327837133770%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hphIgYjA%2BbLiG%2B6KonA43L1rCOTP5KQOElLSFw%2Bqk6w%3D&reserved=0

