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نے چھاتی کے کینسر کا شکار ہونے والوں کی صحت یابی کے دوران ان کی مدد کے لیے قانونی   HOCHULگورنر 
  مسودے پر دستخط کیے

  
( اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ چھاتی کے کینسر کا شکار ہونے والے افراد جو  A.8537/S.7881قانونی مسودہ )

  ماسٹیکٹومی کے بعد تشکیل نو کی سرجری کا انتخاب کرتے ہیں ان کے پاس باقاعدہ انشورنس کوریج موجود ہو
  

مسودے پر اکتوبر میں منائے جانے والے چھاتی کے کینسر سے آگاہی کے مہینے کے دوران گورنر نے قانونی 
   دستخط کیےگورنر

  
  

نے آج ایک قانونی مسودے پر دستخط کیے جو چھاتی کے کینسر کا شکار ہونے والوں کی  Kathy Hochulگورنر 
( اس بات کو یقینی بنائے گا کہ چھاتی کے  A.8537/S.7881صحت یابی کے دوران مدد کرے گا۔ قانونی مسودہ )

نو کی سرجری  کینسر کا شکار ہونے والے جو افراد ماسٹیکٹومی یا جزوی ماسٹیکٹومی کے بعد سینے کی تشکیل
کروانے کا انتخاب کرتے ہیں ان کے پاس باقاعدہ انشورنس کوریج ہو۔ اس بل پر گورنر نے چھاتی کے کینسر سے  

 آگاہی کے مہینے کے دوران دستخط کیے جو کہ اکتوبر میں منایا جاتا ہے۔ 
  

ے ساتھ عزت اور احترام  "چھاتی کے کینسر کا شکار افراد کا حق ہے کہ ہمارے نگہداشت صحت کے نظام میں ان ک
"ماسٹیکٹومی کے بعد سینے کی دیوار کی تشکیل نو کی سرجری نے کہا۔  Hochulگورنر کے ساتھ پیش آیا جائے،" 

کا انتخاب کرنے والی خواتین کے پاس اب اس طریقہ کار کے لیے انشورنس کوریج اور اس اختیار کو منتخب کرنے  
کے لیے ضروری معلومات ہوں گی۔ مجھے چھاتی کے کینسر سے آگاہی کے مہینے کے دوران اس قانون پر دستخط 

 خر ہے اور میں نیو یارک میں ہر خاتون کو تاکید کرتی ہوں کہ اس سال میموگرام کروائیں۔"  کرنے پر ف
  

( اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ چھاتی کے کینسر کا شکار افراد جو ماسٹیکٹومی یا  A.8537/S.7881قانونی مسودہ )
رتے ہیں ان کے پاس آپریشن کے  جزوی ماسٹیکٹومی کے بعد سینے کی تشکیل نو کی سرجری کروانے کا انتخاب ک

لیے باقاعدہ انشورنس کوریج ہو۔ اس نئے قانون کے تحت، چھاتی کی تشکیل نو اور سینے کی دیوار کی تشکیل نو،  
دونوں انشورنس کے تحت کور ہوں گی، جس سے خواتین کو یہ انتخاب کرنے کا موقع ملے گا کہ وہ ماسٹیکٹومی کے  

اہتی ہیں۔ قانون یہ بھی یقینی بنائے گا کہ ڈاکٹر اپنے مریض کے ساتھ سینے کی دیوار  بعد اپنے جسم کو کیسا دیکھنا چ
 کی تشکیل نو کے انتخاب پر بات کریں تاکہ وہ مکمل علم کے ساتھ فیصلہ کر سکیں۔ 

  
ر اندازاً امریکہ میں آٹھ میں سے ایک خاتون کو اپنی زندگی کے دوران چھاتی کے کینسر کی تشخیص کی جائے گی او

بہت سی خواتین اپنے عالج کے حصے کے طور، پر اپنے کینسر کو نکلوانے کے لیے ماسٹیکٹومی یا جزوی  
ماسٹیکٹومی کرواتی ہیں۔ ماسٹیکٹومی یا جزوی ماسٹیکٹومی کے بعد، کچھ خواتین چھاتی کی تشکیل نو کی سرجری کا  

ا انتخاب کرتی ہیں؛ اس سے پہلے، قانون  انتخاب کرتی ہیں جبکہ دیگر سینے کی دیوار کی تشکیل نو کی سرجری ک
انشورنس سے صرف چھاتی کی تشکیل نو کا احاطہ کرنا درکار کرتا تھا لیکن سینے کی دیوار کی تشکیل نو کا نہیں، 

  جس کو بہت سے بیمہ کنندگان نے "کاسمیٹک" کی درجہ بندی میں رکھا ہوا تھا۔
ماننا ہے کہ خواتین اپنے جسم پر خود مختاری کی مستحق   "ہمارانے کہا،  Toby Ann Staviskyریاستی سینیٹر 

ہیں۔ اگر کوئی خاتون چھاتی کے کینسر سے لڑنے کے لیے ماسٹیکٹومی کرواتی ہیں تو انہیں سرجری کے بعد کے تمام 



اختیارات میں سے انتخاب کرنے کا حق حاصل ہے۔ اگر کوئی خاتون سینے کی دیوار کی تشکیل نو کروانے کا انتخاب  
رتی ہیں تو چھاتی کی تشکیل نو کی طرح اس کا احاطہ بھی انشورنس کے تحت کیا جانا چاہیے۔ مجھے اس قانونی  ک

کے ساتھ اسپانسر کرنے پر فخر ہے اور میں اس پر دستخط کرنے کے   Pheffer-Amatoمسودے کو رکن اسمبلی 
  کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔"  Hochulلیے گورنر 

  
"آج نیو یارک نے خواتین کو یہ کوریج فراہم کرنے والی ملک  نے کہا،  Stacey Pheffer-Amatoرکن اسمبلی 

کی پہلی ریاست بن کر ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ یہ قانون خواتین کو یہ انتخاب فراہم کرتا ہے کہ وہ ماسٹیکٹومی کے  
کا شکریہ  Hochulکے لیے گورنر   بعد اپنا جسم کیسا دیکھنا چاہتی ہیں۔ اس بل پر دستخط کر کے اس کو قانون بنانے

کا سینیٹ کے ذریعے اس کی حمایت کرنے اور ایک عظیم رہنما ہونے کے لیے   Toby Ann Staviskyاور سینیٹر 
ہماری ریاست نے یہ ظاہر کرتے ہوئے آگے کی جانب ایک بہت بڑا قدم بڑھایا ہے کہ ہم صرف یہی نہیں  شکریہ۔ 

  چاہتے کہ چھاتی کے کینسر میں مبتال خواتین فقط زندہ رہیں بلکہ ہم انہیں پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں۔" 
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