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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA DALSZE ROZSZERZENIE MOŻLIWOŚCI 
PRZEPROWADZANIA TESTÓW NA OBECNOŚĆ MAŁPIEJ OSPY POPRZEZ 

ZATWIERDZENIE NOWEJ APLIKACJI DO TESTÓW PCR FIRMY QUEST 
DIAGNOTICS  

  
Część bieżących działań władz stanowych w celu zapewnienia szerokiej 

dostępności szczepionek, testów i zasobów  
  

Więcej informacji można znaleźć na stronie health.ny.gov/monkeypox  
  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że Departament Zdrowia Stanu Nowy Jork 
(New York State Department of Health) dokonał przeglądu ii zatwierdził ostatni 
wniosek firmy Quest Diagnostics o przeprowadzanie testów w celu identyfikowania 
przypadków małpiej ospy w stanie Nowy Jork. Testy, które wykorzystują technologię 
PCR w czasie rzeczywistym do badania próbek pobranych od osób z wysypką 
pęcherzykową lub krostami, jeszcze bardziej zwiększą możliwości testowania w stanie 
Nowy Jork i zapewnią świadczeniodawcom kolejną opcję, jeśli chodzi o laboratoria, 
które mogą przetwarzać próbki i wykrywać wirusa małpiej ospy. Obecnie próbki te 
mogą być testowane w stanowym ośrodku Wadsworth Center, Departamencie Zdrowia 
i Higieny Psychicznej NYC (NYC Department of Health and Mental Hygiene), a także 
przez prywatne laboratoria, w tym LabCorp, Mayo Clinic, Aegis Sciences Corporation, 
Sonic Healthcare i UR Medicine Lab.  
  
„W stanie Nowy Jork nadal obserwujemy nieproporcjonalnie dużą liczbę przypadków 
małpiej ospy, dlatego też będziemy kontynuować nasze pilne i zdecydowane 
działania”, powiedziała gubernator Hochul. „Dzisiejsze ogłoszenie opiera się na 
naszych bieżących działaniach w zakresie reagowania na wirusa małpiej ospy, aby 
rozszerzyć możliwości testowania, zabezpieczyć więcej szczepionek i udostępnić 
zasoby na możliwie najszerszą skalę. Będziemy nadal robić wszystko, co w naszej 
mocy, aby chronić mieszkańców stanu Nowy Jork, w tym nasze najbardziej narażone 
na zagrożenia społeczności”.  
  
Podobnie jak inne dostępne testy, nowy test firmy Quest Diagnostics, wykorzystujący 
łańcuchową reakcję polimerazy (PCR), oparty jest na próbkach wymazów pobranych 
od pacjentów z ostrą uogólnioną wysypką krostkową lub pęcherzykową przez 
świadczeniodawców, takich jak lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, szpitale lub 
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ośrodki pomocy doraźnej. Nowy rodzaj testów został ogłoszony przez Quest w połowie 
lipca, a ich wdrożenie planowane jest w najbliższych tygodniach. Zgodnie z prawem 
zdrowia publicznego stanu Nowy Jork (New York State Public Health Law), 
Departament Zdrowia musiał podjąć dodatkowe kroki w celu zatwierdzenia tego 
nowego testu, przy czym firma Quest Diagnostics przekazała informacje do Programu 
Oceny Laboratoriów Klinicznych (Clinical Laboratory Evaluation Program, CLEP). Ten 
przegląd jest teraz zakończony.  
  
Stanowa Komisarz ds. Zdrowia, dr Mary T. Bassett, powiedziała: „Ponieważ nadal 
zwiększamy możliwości przeprowadzania testów na obecność małpiej ospy poprzez 
dodatkowe wykorzystanie prywatnych laboratoriów, ważne jest, aby wiedzieć, że 
stanowy ośrodek Wadsworth Center również dysponuje możliwościami 
przeprowadzenia dodatkowych testów. Jednak prawdziwym wyzwaniem w testowaniu 
jest to, że wymaga ono pobrania wymazu ze zmian chorobowych, które muszą 
występować, aby można było ocenić obecność wirusa. Bez zmian chorobowych 
przeprowadzenie testów nie jest obecnie możliwe. Będziemy też nadal pracować nad 
tym, aby świadczeniodawcy wiedzieli, jak i kiedy przeprowadzać testy na obecność 
małpiej ospy”.  
  
Świadczeniodawcy mogą znaleźć szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu zbierania 
próbek w poradach zdrowotnych, które departament udostępnił za pośrednictwem sieci 
alertów zdrowotnych.  
  
Rozszerzone możliwości przeprowadzania testów opierają się na bieżących 
działaniach Departamentu Zdrowia Stanu Nowy Jork (NYSDOH) w zakresie małpiej 
ospy, które obejmowały niedawne uruchomienie nowej akcji powiadamiania SMS-em w 
celu dostarczenia najnowszych informacji o małpiej ospie bezpośrednio mieszkańcom 
stanu Nowy Jork. Mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą zasubskrybować powiadomienia 
SMS – które będą zawierać alerty dotyczące liczby przypadków, objawów i 
rozprzestrzeniania się choroby oraz informacje na temat testów i szczepień – 
wysyłając SMS o treści „MONKEYPOX” pod numer 81336 (lub „MONKEYPOXESP” w 
przypadku języka hiszpańskiego). Aby otrzymywać wiadomości lokalne, należy podać 
swój kod pocztowy.  
  
Dzięki ciągłej koordynacji działań władz stanu Nowy Jork z zespołem reagowania na 
małpią ospę z Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (Centers for Disease Control 
and Prevention, CDC), stan Nowy Jork zabezpieczył do tej pory ponad 60 000 dawek, 
w tym dla miasta Nowy Jork. Gubernator Hochul rozmawiała ostatnio z dr Ashish Jha z 
Białego Domu, aby zapewnić, że stan Nowy Jork nadal będzie otrzymywał swój 
sprawiedliwy udział w dostawach szczepionek, gdy tylko będą one dostępne, 
zwłaszcza dla tych mieszkańców stanu Nowy Jork w społecznościach o wysokim 
wskaźniku transmisji.  
  
Na specjalnej stronie internetowej NYSDOH, która jest stale aktualizowana, znajdują 
się bezpłatne materiały do pobrania, w tym karta kieszonkowa, karta informacyjna, 
ulotki i plakaty dostępne w języku angielskim i hiszpańskim. NYSDOH przekazał już te 
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materiały organizacjom LGBTQ+, lokalnym departamentom zdrowia w hrabstwach, 
placówkom opieki zdrowotnej i firmom. NYSDOH zaangażował się również w płatną, 
cyfrową kampanię reklamową, aby dotrzeć z informacjami do społeczności 
doświadczających wyższych wskaźników przypadków małpie ospy.  
  
Oprócz działań informacyjnych Departament Zdrowia Stanu Nowy Jork zajmuje się 
rozprowadzaniem szczepionek wśród mieszkańców. Lokalne departamenty zdrowia w 
poszczególnych hrabstwach, do których trafiły szczepionki, bezpośrednio zajmują się 
szczepieniami i samodzielnie ustalają terminy. Dzięki współpracy z władzami hrabstw 
mieszkańcy stanu Nowy Jork, którzy zasubskrybują lokalne alerty, będą mogli 
otrzymywać powiadomienia o dostępności szczepionki, lokalizacji punktów szczepień i 
terminach, a także inne aktualności związane z ospą małpią, dotyczące danej okolicy.  
  
Na początku tygodnia NYSDOH we współpracy z Departamentem Zdrowia i Higieny 
Psychicznej Miasta Nowy Jork (New York City Department of Health and Mental 
Hygiene, NYCDOHMH), zorganizował spotkanie informacyjne na temat małpiej ospy 
dla liderów społeczności, prowadzone przez Stanową Komisarz ds. Zdrowia dr Mary T. 
Bassett i Miejskiego Komisarza ds. Zdrowia dr Ashwina Vasana.  
  
Więcej informacji na temat małpiej ospy można znaleźć na stronie 
health.ny.gov/monkeypox.  
  
Więcej informacji na temat pierwszej partii szczepionek przyznanej stanowi Nowy Jork 
przez administrację federalną można znaleźć tutaj, a dane na temat drugiej partii – 
tutaj.  
  
  

###  
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