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 וויכטיגע געביידעס און בריקן צו אפצייכענען NYSגאווערנאר האוקאל אנאסירט באלייכטונג פון 
 ברוסטקאסטן קענסער אויפמערקזאמקייט חודש

 
 דרייצן סטרוקטורן וועלן באלאכטן ווערן אין פינק

 

ס בריקן און וויכטיגע געביידעס וועלן 'גאווערנאר קעטי האוקאל האט היינט אנאסירט אז ניו יארק סטעיט
צו אפצייכענען ברוסטקאסטן קענסער , 2021, 25אקטאבער , באלאכטן ווערן אין פינק היינט

 .אויפמערקזאמקייט חודש

 
ברוסטקאסטן קענסער אויפמערקזאמקייט חודש איז א צייט צו געדענקן די וועלכע האבן פארלוירן "

און אזוי אויך די וועלכע זענען איבערגעלאזט געווארן און , זייערע לעבנס צו ברוסטקאסטן קענסער
און אנערקענען די וועלכע , קאלעגע אדער באליבטע, געבליבן פארוואונדעט פון פארלירן זייער פריינט

האט , "זענען איבערגעקומען ברוסטקאסטן קענסער אדער וועלכע ספראווענען זיך יעצט מיט די מחלה
די חודש דינט אויך אלץ א קריטישע דערמאנונג צו פארשפרייטן די  ".גאווערנאר האוקאל געזאגט

אויפמערקזאמקייט און ערמוטיגן אונזערע באליבטע צו באשטימען רעגלמעסיגע אּפוינטמענטס פאר 
מיר ווייסן אז עס איז גאר . מעמָאוגרעמס און אזוי אויך פאר פערזענליכע ברוסטקאסטן אונטערזוכונגען

און כאטש מיר אנערקענען ברוסטקאסטן קענסער , וויכטיג צו כאפן די מחלה ווי פריער
גייען אונזערע באמיאונגען צו פארמערן אויפמערקזאמקייט און , אויפמערקזאמקייט חודש אין אקטאבער

 ."צו שטיצן די קעמפער און איבערלעבער אן א גאנץ יאר
 

צופיל ניו יארקער האבן געפילט די ", האװארד צוקער האט געזאגט. סטעיט העלט קאמישאנער דר
 זעצט פאר די ארבעט צו DOHדי . פיינפולע פארלוסט פון א באליבטע צו ברוסטקאסטן קענסער

אפגעזעהן פון , צושטעלן סערוויסעס און אנווייזן די וועלכע דארפן ווערן אונטערזוכט אדער דארפן שטיצע
 חודשים צו 20מיט די שטערונגען איבער די לעצטע . אויב איר האט אינשורענס אדער נישט

איז עס קריטיש אז מיר קערן זיך , 19-רעגלמעסיגע געזונטהייט אונטערזוכונגען אין ליכט פון קאוויד
מיר דארפן אלע . צוריק צו האלטן די אונטערזוכונגען און אּפוינטמענטס וועלכע קענען ראטעווען לעבנס

ארבעטן צוזאמען צו פארמערן די אויפמערקזאמקייט איבער ברוסטקאסטן קענסער און העלפן אלע ניו 
 ."יארקער צו פירן פראדוקטיווע און געזונטע לעבנס

 
די בריקן און געביידעס וועלכע וועלן אויפגעלאכטן ווערן צו אפצייכענען ברוסטקאסטן קענסער 

 :אויפמערקזאמקייט חודש רעכענען אריין

 וואן ווארלד טרעיד צענטער 
 קאומאו בריק. גאווערנאר מאריאו מ 
 קַאסיָאסקָאו בריק 
 קארל מעקאל . די הSUNYגעביידע  
 סטעיט עדזשּוקעישען געביידע 
 סמיט סטעיט אפיס געביידע. אלפרעד ע 



  הויפט אריינגאנג טויער און עקספא צענטער- סטעיט פעירגראונדס 
 ניאגארא וואסערפאלן 
  האדסאן בריק-מיד" רוזוועלט. פראנקלין ד"דער 
  ּפערשינג סקוועיר וויעדָאקט- גרענד צענטראל טערמינאל 
 אלבאני אינטערנאציאנאלע לופטפעלד אריינגאנג 
 דער לעיק ּפלאסיד אלימפישע שפרינגען קאמפלעקס 
 MTA LIRR - מזרח זייט טויער ביי ּפען סטאנציע 

 
וועלן איבער , 2021אין . ברוסטקאסטןקענסער איז די אפטסטע קענסער צווישן פרויען אין ניו יארק

פארשפרייטנדע ברוסטקאסטן קענסער דיאגנאזירט - נייע פעלער פון פארשפרייטנדע און נישט255,000
 פון די פרויען וועלן שטארבן פון ברוסטקאסטן קענסער אין די פאראייניגטע 42,000און בערך , ווערן

עס איז די . ברוסטקאסטן קענסער איז די אפטסטע קענסער ביי פרויען איבער די גאנצע וועלט. שטאטן
די בעסטע שוץ . פארבינדענע טויטפעלער צווישן ניו יארקע פרויען-העכסטע סיבה פון קענסער-צווייט

 .קעגן ברוסטקאסטןקענסער איז עס צו כאפן און דיאגנאזירן פרי
 

אגרעסיווע שריט אין דאס לאנד צו פארבעסערן די צוטריט צו -ניו יארק סטעיט נעמט אונטער די מערסט
ברוסטקאסטןקענסער אונטערזוכונגען צו העלפן מער פרויען באקומען צוטריט צו די העלט קעיר און 

ן 'ניו יארק האט פארברייטערט אונטערזוכונג שעה. סערוויסעס וואס זיי דארפן און וואס עס קומט זיך זיי
אוועקגענומען אינשורענס שטרויכלונגען און געאפפערט באצאלטע אורלויב , ביי שפיטעלער און קליניקס

 . זיך צו קענען אונטערזוכן פאר אלע פובליק ארבייטער
  

 צו טרעפן די נאענסטע 81336צו  (זוכט זיך אונטער) GET SCREENEDטעקסט 
 .ברוסטקאסטןקענסער אונטערזוכונג פלאץ צו אייך אין ניו יארק סטעיט
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