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Fizyczne i psychiczne choroby współistniejące 
z PTSD u Ratowników WTC 
Potencjalny wpływ: Niniejsze 
opracowanie przybliża nas do 
zrozumienia, jak przewlekły zespół 
stresu pourazowego (PTSD) może 
powodować trwałe zmiany w ciele 
i umyśle. Zrozumienie chorób 
współistniejących (gdy występują 
dwie choroby) może mieć duże 
znaczenie dla zarządzania opieką 
i terapią. Badanie może pomóc 
odkryć pozytywne i negatywne skutki 
uboczne niektórych terapii, a także 
pomóc ratownikom i ich opiekunom 
ustalić, co należy planować na 
przyszłość. Nasze badanie może 
pomóc ratownikom angażować się 
w zachowania korzystne dla zdrowia, 
wraz z postępowaniem wieku. 

Badanie: Istnieje wiele dowodów na 
to, że to, co robimy w życiu, wpływa 
na to, czego możemy spodziewać 

się na późniejszych jego etapach. 
Mężczyźni i kobiety, którzy pełnili 
rolę ratowników po zamachu na 
World Trade Center (WTC), zostali 
fizycznie i psychicznie okaleczeni 
przez te przeżycia. U niektórych 
rozwinął się przewlekły zespół PTSD. 
Uważamy, że PTSD może mieć wpływ 
na zdrowie fizyczne. To badanie ma 
na celu określenie, czy PTSD może 
szkodzić na ciało i umysł. Staramy się 
również zrozumieć, co oznacza bycie 
ratownikiem WTC po latach.

Populacja: Ściśle współpracujemy z 
mężczyznami i kobietami, którzy byli 
ratownikami WTC po zamachu 9/11 i 
uczestniczyli w badaniach w klinikach 
Stony Brook University.

Ustalenia: Objawy zespołu stresu 
pourazowego mogą narastać 
z upływem czasu u niektórych 

pacjentów, u których występują 
problemy związane ze starzeniem. 
Diagnoza choroby związanej z WTC 
może pogorszyć objawy PTSD. 
Ratownicy WTC są bardziej narażeni 
na pogorszenie pamięci niż inne 
osoby tego samego wieku i płci. 
Powiązaliśmy przewlekły zespół PTSD 
ze zmianami w funkcjonowaniu 
komórek na poziomie RNA. Objawy 
PTSD często współistnieją z objawami 
chorób układu oddechowego, takimi 
jak kaszel i refluks kwasowy. PTSD 
powiązano również ze zmianami 
osobowości. Objawy PTSD miały 
druzgocący wpływ na funkcjonowanie 
rodzin niektórych ratowników. 
Niektórzy ratownicy cierpiący na PTSD 
mają wolniejszy chód i trudności 
przy wstawaniu z krzesła, które mogą 
nasilić się w starszym wieku.
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Twój udział w Programie Badawczym prowadzonym w ramach Programu Ochrony Zdrowia World Trade 
Center odgrywa istotną rolę w Twojej terapii oraz poprawia poziom opieki nad wszystkimi członkami.


