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Ustalenia uzyskane na podstawie 
Rejestru Medycznego WTC 
Potencjalny wpływ: Rejestr Medyczny 
WTC, z siedzibą w Nowojorskim 
Departamencie Zdrowia, monitoruje 
stan zdrowia fizycznego i psychicznego 
71 tys. osób, które zostały bezpośrednio 
narażone na ekspozycję po ataku na 
World Trade Center 9/11. W latach 2003-
2004 pacjenci mieli możliwość zapisania 
się do Rejestru i przejścia podstawowych 
badań. Od tego czasu ustalenia 
uzyskane na podstawie Rejestru 
zamieszczono w ponad 80 publikacjach, 
które pomogły poprawić poziom opieki 
zdrowotnej i poinformować opinię 
publiczną o skutkach zdrowotnych 
związanych z 9/11. Nasze ustalenia 
pomagają również planować i 
reagować na sytuacje wyjątkowe w 
przyszłości. I wreszcie – Rejestr pomaga 
w rozpowszechnianiu informacji na 
temat Programu Ochrony Zdrowia 
WTC (który jest odrębny od programu 
prowadzonego w ramach Rejestru). 
Od 2013 roku Program Skierowań na 

Leczenie, działający w ramach Rejestru, 
osiągnął liczbę prawie 23 tys. członków 
i pomógł niemal 10 tys. zgłosić się do 
Programu Ochrony Zdrowia WTC.

Badanie: W ramach Rejestru 
prowadzimy trzy badania kontrolne i 
kilka badań szczegółowych, które mają 
na celu poznanie wpływu wydarzeń 
9/11 na zdrowie oraz nowych jednostek 
chorobowych powiązanych z 9/11. 
Współpracujemy również z lekarzami 
i naukowcami z Programu Ochrony 
Zdrowia WTC. W ramach Rejestru nie 
świadczymy usług bezpośredniej opieki 
zdrowotnej, ale w przypadku chorób 
związanych z 9/11 pomagamy członkom 
uzyskać taką pomoc za pośrednictwem 
Programu Ochrony Zdrowia WTC.

Członkowie populacji Rejestru mieszkają 
w każdym stanie oraz w ponad 15 
krajach. Są to zarówno pracownicy 
i wolontariusze pracujący przy akcji 
ratunkowej, jak i przechodnie i 

ludzie, którzy mieszkali, pracowali 
lub uczęszczali do szkół na Dolnym 
Manhattanie, a także osoby ocalałe z 
wieżowców, kobiety w ciąży i dzieci.

Ustalenia: Nasze ustalenia pokazują, 
że katastrofa 9/11 miała krótko- i 
długoterminowy, szkodliwy wpływ 
na zdrowie fizyczne i psychiczne, 
jakość życia i funkcjonowanie ludzi. 
Najczęstszymi problemami zdrowotnymi 
są PTSD, depresja, astma i zgaga/refluks. 
Wiele osób cierpi na więcej niż jedną 
jednostkę chorobową z zakresu zdrowia 
psychicznego lub fizycznego lub też 
na kombinację obu. Na przykład PTSD 
występuje często z depresją i astmą. U 
dzieci zauważono te same problemy 
zdrowotne, co u dorosłych. Aby 
dowiedzieć się więcej na temat ustaleń 
dokonanych na podstawie Rejestru, 
odwiedź stronę nyc.gov/911HealthInfo
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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.


