
 
 الحاكم أندرو م. كومو  16/7/2021 للنشر فوًرا:

 
 

  يوّقع الحاكم كومو تشريًعا لرفع مستوى الوعي لحالة صحية خطيرة مرتبطة بالَحْمل
   

ُيفوِّض "قانون ليان" وزارة الصحة بإضافة معلومات حيوية عن "مقدمات االرتعاج" لبرنامج الرعاية والتعليم الصحية 
  الذي يقدمه

   
يحمل القانون اسم ليان شالال غرافيل التي توفيت بعد ستة أشهر من والدة طفليها وعانت من مضاعفات مرتبطة بمقدمات  

  االرتعاج
   

( وُيفوِّض Lian's Law( الذي سّن بموجبه "قانون ليان" )S.3475/A.6531وقَّع الحاكم أندرو م. كومو اليوم التشريع )
(، وال سيما ما يتعّلق باكتشاف الحالة  preeclampsiaلومات عن "مقدمات االرتعاج" )بموجبه وزارة الصحة بإضافة مع

وعوامل الخطر والخيارات المتاحة للعالج، في إطار الرعاية والتثقيف الصحي وبرامج التواصل االجتماعي. ومقدمات  
العشرين من الحمل. وفي حال عدم  االرتعاج هو عبارة عن حالة طبية خطيرة يتسبب بها ارتفاع ضغط الدم بعد األسبوع 

معالجتها، قد تؤدي إلى ضرر في األعضاء أو تجّلطات أو تشنجات أو والدة مبكرة أو حتى الوفاة. وفي الكثير من الحاالت،  
   يمكن اكتشاف مقدمات االرتعاج في مرحلة مبكرة أو حتى تجنب حصولها أساًسا.

   
د هذا القانون الجديد إرث ليان شالال غرافيل والتزامها العميق بأطفالها وبصحة : "ُيجسِّوبهذه المناسبة، قال الحاكم كومو

األمهات حديثات الوالدة والحوامل، وسيساعد القانون على توفير معلومات مهمة لمن هّن معرضات لخطر مقدمات  
ها، ونريد أن تملك أولئك  هذه حالة خطيرة تهدد الحياة في بعض الحاالت، ولكننا على دراية أنه يمكن منع  االرتعاج.

  المعرضات لخطرها األدوات التي يحتجنها للعناية بأنفسهن بشكل أفضل".
   

( في والية نيويورك، وتوفيت بعد  Greeceيحمل القانون الجديد اسم ليان شالال غرافيل، التي كانت تقيم في بلدة "غريس" )
ستة أشهر من والدة طفليها تشارلز وإنزو نتيجة مضاعفات مقدمات االرتعاج. ومن موقعها كأم ومحامية، كانت ليان شغوفة 

   بالترويج للصحة اإلنجابية وصحة األم.
   

االت الصحية الخطرة لألم، ومنها : "عّرفت ليان األمهات حديثات الوالدة بالحمن جهته، قال السيناتور جيريمي كوني
مقدمات االرتعاج. ورغم أننا خسرنا ليان بشكل مأساوي، إال أن روحها متجسدة في هذا التشريع الذي ينقذ حياة األشخاص. 

نيابة عن طفلي ليان التوأم، أوّد أن أتوجه بالشكر للحاِكم على توقيعه مشروع القانون هذا وتوفير إمكانية وصول أفضل  
  د في مجال صحة األم".لموار

   
: "توفيت ليان شالال غرافيل نتيجة روخاس فقد قالت-أما عضوة المجلس التشريعي لوالية نيويورك جيسيكا غونزاليز

مضاعفات متعلقة بمقدمات االرتعاج، وخسارتها هي بمثابة تذكير لنا عن األهمية التي يجب أن نوليها للصحة اإلنجابية 
لواتي تنجبن، وباألخص السيدات من ذوات البشرة الملونة، هن عرضة لمشاكل صحية مختلفة بينما  وصحة األم. النساء ال

تتسبب مقدمات االرتعاج بوالدات مبكرة، وقد تؤدي لمشاكل صحية أخرى للحوامل، ولذلك يجب أن   يسعين لتنشئة عائالتهن.
لراحلة ليان وعائلتها. أتوجه بالشكر للسيناتور كوني لكونه نولي أهمية للتعليم والتواصل المجتمعي. ونحن نقوم بذلك تكريًما ل

  طلب مني أن أتقدم بهذا التشريع معه، وأنا ملتزمة بالقيام بالمزيد من أجل صحة مجتمعنا".
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