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  الحاكمة هوكول توقع تشريعًا لمساعدة الناجيات من سرطان الثدي أثناء تعافيهن
  

( تغطية تأمينية مناسبة للناجيات من سرطان الثدي اللواتي اخترن الجراحة A.8537/S.7881يضمن التشريع )
   الترميمية بعد استئصال الثدي

  
  الحاكمة توقع على التشريع خالل شهر التوعية بسرطان الثدي في أكتوبر/تشرين األول

  
  

وقعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم تشريعًا من شأنه أن يساعد الناجيات من سرطان الثدي أثناء شفائهن. سيضمن التشريع 
(A.8537/S.7881  حصول الناجيات من سرطان الثدي اللواتي يخترن إجراء جراحة إعادة ترميم الثدي بعد استئصال )

مناسبة. وقعت الحاكمة على مشروع القانون خالل شهر التوعية بسرطان  الثدي أو استئصال الثدي جزئيًا على تغطية تأمينية 
 الثدي الذي يصادف في شهر أكتوبر/تشرين األول المقبل. 

  
قالت الحاكمة هوكول. "تستحق الناجيات من سرطان الثدي أن يُعاملن بكرامة واحترام من قبل نظام الرعاية الصحية لدينا،" 

"النساء اللواتي يخترن جراحة إعادة ترميم الثدي بعد استئصال الثدي سيكون لديهن اآلن تغطية تأمينية لإلجراء والمعلومات 
الالزمة لتحديد هذا الخيار. أنا فخورة بالتوقيع على هذا القانون خالل شهر التوعية بسرطان الثدي وأحث كل امرأة في  

 شعة السينية هذا العام."  نيويورك على إجراء تصوير الثدي باأل
  

( حصول الناجيات من سرطان الثدي اللواتي يخترن إجراء جراحة إعادة ترميم الثدي  A.8537/S.7881يضمن التشريع )
بعد استئصال الثدي أو استئصال الثدي جزئيًا على تغطية تأمينية مناسبة للعملية. بموجب هذا القانون الجديد، ستشمل التغطية 

ة ترميم الثدي وإعادة ترميم جدار الثدي من خالل التأمين، مما يمنح النساء خياًرا لشكل أجسادهن بعد استئصال  كل من إعاد
 الثدي. سيضمن القانون أيضا لألطباء مناقشة خيار إعادة ترميم جدار الثدري مع المريضة حتى تتمكن من اتخاذ قرار مستنير. 

  
نساء في الواليات المتحدة مصابة بسرطان الثدي خالل حياتهن حسب التشخيص،  هناك ما يقرب من واحدة من بين كل ثماني

وتخضع العديد منهن الستئصال الثدي أو استئصال الثدي جزئيًا كجزء من عالجهن إلزالة السرطان. بعد استئصال الثدي أو  
خريات جراحة إعادة ترميم جدار الثدي.  استئصال الثدي جزئيًا، تختار بعض النساء جراحات إعادة ترميم الثدي بينما تختار أ

وفي السابق، كان القانون يطلب من التأمين تغطية إعادة ترميم الثدي فقط دون إعادة ترميم جدار الثدي، والذي تم تصنيفه 
  على أنه إجراء "تجميلي" من قبل العديد من شركات التأمين.

من بأن المرأة تستحق المسؤولية الذاتية عن جسدها. إذا  "نحن نؤ  قالت عضو مجلس شيوخ الوالية توبي آن ستافيسكي:
خضعت المرأة لعملية استئصال الثدي لمكافحة سرطان الثدي، فلها الحق في االختيار من بين جميع خيارات ما بعد الجراحة.  

رميم الثدي. أنا فخورة  وإذا اختارت المرأة الخضوع إلعادة ترميم جدار الثدي، فيجب أن يغطيها التأمين، بنفس طريقة إعادة ت
  أماتو، وأشكر الحاكمة هوكول على توقيعها هذا التشريع ليصبح قانونًا."  -برعاية هذا التشريع مع عضو الجمعية فيفر 

  
"اليوم نيويورك تدخل التاريخ باعتبارها أول والية في البالد توفر للنساء هذه  قالت عضو الجمعية ستايسي فيفر أماتو:

هذا القانون النساء خياًرا حول اختيار شكل أجسادهن بعد استئصال الثدي. شكًرا للحاكمة هوكول لتوقيعها هذا  التغطية. يمنح
توبي آن ستافيسكي على مناصرتها لهذا من خالل مجلس الشيوخ وكونها قائدة  التشريع ليصبح قانونًا، ولعضو الجمعية



ام من خالل إظهار أننا ال نريد فقط أن تبقى النساء المصابات بسرطان عظيمة. لقد اتخذت واليتنا خطوة كبيرة جًدا إلى األم
  الثدي على قيد الحياة، بل نريد أن نراهن مبتهجات." 
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