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 الحاكمة هوكول تعلن عن إضاءة معالم وجسور نيويورك احتفاًلا بشهر التوعية بسرطان الثدي
 

  معلماا سيتم إضاءتها باللون الوردي13
 

 2021 أكتوبر 25أعلنت الحاكمة كاثً هوكول الٌوم أن جسور والٌة نٌوٌورك ومعالمها ستُضاء باللون الوردي الٌوم فً 
 للتوعٌة بسرطان الثدي

 
إن شهرالتوعٌة بسرطان الثدي هو الوقت المناسب للتفكٌر فً أولئك الذٌن فقدوا حٌاتهم بسبب  ":قالت الحاكمة هوكول

سرطان الثدي، وكذلك أولئك الذٌن تُِركوا وراءهم والذٌن تأثروا بشدة بفقدان صدٌق أو زمٌل لهم أو أحد أفراد أسرتهم 
ٌعتبر هذا الشهر أًٌضا بمثابة تذكٌر ." "والتعرف على أولئك الذٌن تغلبوا على سرطان الثدي أو من ٌكافح المرض حالًٌا

. حاسم لنشر الوعً وتشجٌع أحبائنا على جدولة التصوٌر الشعاعً للثدي الروتٌنً باإلضافة إلى فحوصات الثدي الشخصٌة
نحن نعلم أن االكتشاف المبكر أمر أساسً، وبٌنما نعترف بشهر التوعٌة بسرطان الثدي فً أكتوبر، تستمر جهودنا لزٌادة 

 ".الوعً والدعم للمكافحٌن والناجٌن على مدار العام
 

لقد شعر الكثٌر من سكان نٌوٌورك بالخسارة المؤلمة ألحد أحبائهم  ":قال مفوض الصحة بالوًلية، الدكتور هوارد زوكر
تواصل وزارة الصحة عمل تقدٌم الخدمات واإلحاالت لمن ٌحتاجون إلى الفحوصات والدعم سواء . بسبب سرطان الثدي

مع االضطرابات التً حدثت على مدار العشرٌن شهًرا الماضٌة فً الفحوصات الصحٌة المنتظمة فً . كنت مؤمناً أم ال
نحتاج جمٌعًا . ، من األهمٌة أن نعود إلى االحتفاظ بهذه الفحوصات والمواعٌد المحتملة المنقذة للحٌاةCOVID-19ضوء 

 ".إلى زٌادة الوعً بسرطان الثدي والعمل معًا لتمكٌن جمٌع سكان نٌوٌورك من عٌش حٌاة صحٌة نافعة
 

 :ستشمل الجسور والمعالم التً ستضاء احتفااًل بشهر التوعٌة بسرطان الثدي

  ً1مركز التجارة العالم 
 كومو. جسر الحاكم مارٌو م 
 جسر كوسٌوسكو 
 كارل ماكول بجامعة والٌة نٌوٌورك. مبنى هـ 
 مبنى التعلٌم فً الوالٌة 
 سمٌث. مبنى مكتب الوالٌة ألفرٌد إي 
  البوابة الرئٌسٌة- أرض معارض الوالٌة 
 نٌاجارا فولز 
  هدسون-مٌد" فرانكلٌن دي روزفلت"جسر 
  جسر ساحة بٌرشٌنغ- المحطة المركزٌة الكبرى 
 ًبوابة مطار ألبانً الدول 
 مجمع لٌك بالسٌد األولمبً للقفز 
 MTA LIRR - بوابة الطرف الشرقً فً محطة بنسلفانٌا 

 
 255,000، سٌتم تشخٌص أكثر من 2021فً عام . سرطانالثدي هو أكثر أنواع السرطان  شٌوًعا  بٌن النساء فً نٌوٌورك

 امرأة من سرطان الثدي فً الوالٌات 42,000حالة جدٌدة من سرطان الثدي الغزوي وغٌر الغزوي، وستموت حوالً 



إنه السبب الرئٌسً الثانً للوفاة . سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطانات شٌوًعا بٌن النساء فً جمٌع أنحاء العالم. المتحدة
 .أفضل حماٌة ضد سرطانالثدي هً االكتشاف المبكر والتشخٌص. المرتبطة بـ السرطان لدى نساء نٌوٌورك

 
تتخذ والٌة نٌوٌورك اإلجراءات األكثر صرامة فً الوالٌة لتحسٌن الوصول إلى فحص سرطانالثدي لمساعدة المزٌد من 

مددت نٌوٌورك ساعات الفحص فً . النساء فً الوصول إلى الرعاٌة الصحٌة والخدمات التً ٌحتاجونها وٌستحقونها
 . المستشفٌات والعٌادات، وأزالت حواجز التأمٌن وعرضت إجازة مدفوعة األجر للفحص لجمٌع الموظفٌن العمومٌٌن

  
 . للعثور على أقرب موقع فحص سرطانالثدي فً والٌة نٌوٌورك81336 إلى GET SCREENEDأرسل 
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