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GUBERNATOR HOCHUL I WYDZIAŁ ZDROWIA STANU NOWY JORK OGŁASZAJĄ 
POWOŁANIE KONSORCJUM EKSPERTÓW DS. LECZENIA DŁUGIEGO COVID  

  
Sympozjum edukacyjne skupia ekspertów z dziedziny zdrowia publicznego i 

rzeczników pacjentów, którzy mają za zadanie informować o działaniach rządu w 
zakresie identyfikacji i leczenia tzw. długiego COVID  

  
Wirtualne otwarte wydarzenie odbędzie się w czwartek, 3 lutego, w godz. 8:45-

14:30  
  

Rejestracji na to bezpłatne wydarzenie można dokonać tutaj  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że przedstawiciele rządu stan Nowy Jork, pod 
przewodnictwem Wydziału Zdrowia, będą gospodarzem panelu ekspertów na temat 
tzw. długiego COVID w czwartek, 3 lutego. Wydarzenie poprowadzi komisarz stanu ds. 
zdrowia, dr Mary T. Bassett, a udział w nim wezmą trzy zespoły prezentujące 
badawcze, kliniczne i funkcjonalne aspekty tego krytycznego wyzwania w dziedzinie 
zdrowia publicznego.  
  
„Podczas gdy rząd stanu Nowy Jork kontynuuje walkę z COVID-19, podejmujemy 
działania, aby zająć się skutkami tzw. długiego COVID, które obejmują szeroki zakres 
objawów mających negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie mieszkańców stanu 
Nowy Jork”, powiedziała gubernator Hochul. „Rząd stanu Nowy Jork zwołuje panel 
najlepszych ekspertów w dziedzinie zdrowia publicznego – to pierwsze tego typu 
wydarzenie w naszym stanie – aby zebrać informacje, określić wyzwania i stworzyć 
rozwiązania mające na celu zapewnienie mieszkańcom stanu Nowy Jork leczenia, 
wsparcia i zasobów, których potrzebują, aby powrócić do zdrowia. Wyrażam uznanie 
dla naszych partnerów w Wydziale Zdrowia i NYC Health + Hospitals za ich nieustające 
działania, które mają na celu zapewnienie, że jesteśmy liderem w kraju w walce z 
długim COVID”.  
  
W forum wezmą udział specjaliści, klinicyści, badacze społeczni, rzecznicy i inni 
interesariusze, którzy podzielą się swoim doświadczeniem, wiedzą i spostrzeżeniami. 
Dyskusje i ustalenia wpłyną na reakcję rządu na problem długiego COVID – w tym na 
politykę, rozwiązania regulacyjne i programowe – w celu wsparcia dotkniętych tym 
problemem mieszkańców stanu Nowy Jork, jak również świadczeniodawców, którzy 
zapewniają im opiekę.  

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


  
Komisarz ds. zdrowia stanu, dr Mary T. Bassett, powiedziała: „Analiza wyzwań, 
jakie niesie ze sobą COVID-19 dziś, pozwala nam tworzyć rozwiązania dla 
mieszkańców stanu Nowy Jork na przyszłość. W pierwszym tego rodzaju wydarzeniu w 
stanie, Wydział gromadzi liderów zdrowia publicznego, ozdrowieńców i orędowników 
celem zajęcia się problematyką długiego COVID zarówno dla pacjentów, jak i 
świadczeniodawców. Odkąd ten nowy wirus po raz pierwszy pojawił się w Stanach 
Zjednoczonych, a stan Nowy Jork jest jednym z jego pierwszych i najbardziej 
dotkniętych przystanków, Stanowy Wydział Zdrowia jest zaangażowany w identyfikację i 
rozwój kompleksowej odpowiedzi na długi COVID”.  
  
Odsetek mieszkańców stanu Nowy Jork, którzy zostali wcześniej zakażeni wirusem 
COVID-19, nadal doświadcza szerokiego zakresu objawów fizycznych, psychicznych, 
emocjonalnych i psychologicznych, które wpływają na ich codzienne życie. Symptomy 
związane z długim COVID mogą być bardzo różne, od objawów sercowo-
naczyniowych, takich jak kołatanie serca, do trudności z oddychaniem i nadmiernego 
zmęczenia, a także mogą obejmować trudności z koncentracją lub inne objawy 
psychologiczne.  
  
Objawy długiego COVID mogą wystąpić nawet jeśli początkowa choroba COVID nie ma 
ciężkiego przebiegu i utrzymywać się przez miesiące, a nawet rok. Podczas gdy 
naukowcy nadal pracują nad opracowaniem ustaleń dotyczących długiego COVID, rząd 
stanu jest zaangażowany w zgromadzenie szerokiego grona specjalistów w dziedzinie 
zdrowia i naukowców w celu sformułowania znaczącej odpowiedzi na to zjawisko. 26 
stycznia gubernator Hochul ogłosiła, że rząd stanu Nowy Jork oferuje nowe, 
internetowe możliwości edukacyjne, aby pomóc pracownikom, którzy uważają, że 
zarazili się wirusem COVID-19 w wyniku narażenia w miejscu pracy, zwłaszcza tym, 
którzy cierpią z powodu długotrwałych objawów. To nowe wydarzenie opiera się na tych 
działaniach.  
  
Bezpłatne wydarzenie odbędzie się wirtualnie i będzie mieć charakter otwarty: 
sympozjum odbędzie się w godz. 8:45 - 14:30. W ciągu dnia przeprowadzone zostaną 
trzy odrębne panele dyskusyjne. Harmonogram wydarzenia znajduje się poniżej:  

• 8:45 - 9:00: Wprowadzenie komisarz stanu ds. zdrowia dr. Mary T. Bassett  
• 9:00 - 10:30: Główny panel badawczy, który dokładniej określi obecnie znane 

informacje, w tym epidemiologiczne aspekty choroby, przyczyny biologiczne, 
grupy najbardziej dotknięte chorobą i bieżące działania badawcze.  

• 11:00 - 12:30: Panel ekspertów ds. opieki klinicznej omówi różne objawy 
kliniczne i przedstawi prezentacje na temat długiego COVID, czynniki ryzyka 
oraz wytyczne dotyczące leczenia w różnych populacjach i środowiskach, w 
zależności od wieku, rasy/pochodzenia etnicznego i położenia geograficznego.  

• 13:00 - 14:30: Zintegrowany panel skupiający się na polityce i wynikach 
funkcjonalnych przedstawi zalecenia dotyczące polityki, programów i inicjatyw, 
które NYS może wykorzystać jako ramy dla rozwiązania problemu długiego 



COVID i pomocy w fizycznym, społecznym i psychologicznym powrocie do 
zdrowia osób dotkniętych długim COVID.  

  
Mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą zarejestrować się na to bezpłatne wirtualne 
wydarzenie tutaj.  
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