
 
 גאווערנער קעטי האוקול   10/14/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האוקול שרייבט אונטער לעגיסלאציע צו העלפן ברעסט קענסער איבערלעבער במשך 
 זייער ערהוילונג 

  
אז ברעסט קענסער איבערלעבער וועלכע וועלן אויס ( פארזיכערט S.8537/A.7881לעגיסלאציע )

 ווידערשאפונג כירורגיע נאך א מאסטעקטאמי האבן פאסיגע אינשורענס דעקונג  
  

גאווערנער שרייבט אונטער לעגיסלאציע אין ׳ברעסט קענסער באוואוסטזיניגקייט מאנאט׳, וואס 
 ווערט געהאלטן אין אקטאבער 

  
  

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אונטערגעשריבן לעגיסלאציע וואס וועט העלפן ברעסט קענסער 
פארזיכערן אז ברעסט ( וועט A.8537/S.7881לעגיסלאציע )איבערלעבער במשך זייער ערהוילונג. 

א  געבוי סּורדזשערי נאך-קענסער איבערלעבער וועלכע וועלן זיך אויס צו האבן ברוסטקאסטן ווידער
מאסטעקטאמי אדער טיילווייזע מאסטעקטאמי האבן פאסיגע אינשורענס דעקונג. דער גאווערנער האט  

אונטערגעשריבן דעם ביל אין ׳ברעסט קענסער באוואוסטזיניגקייט מאנאט׳, וואס ווערט געהאלטן אין  
 אקטאבער. 

  
עהרע און רעספעקט  - ״פאר ברעסט קענסער איבערלעבער קומט זיך באהאנדלט צו ווערן מיט זעלבסט

״פרויען וועלכע וועלן זיך אויס  האט גאווערנער האוקול געזאגט. דורך אונזער העלטקעיר סיסטעם,״ 
ברוסטקאסטן ווענטל ווידערשאפונג סּורדזשערי נאך א מאסטעקטאמי וועלן יעצט האבן אינשורענס  

י אפציע. איך בין שטאלץ דעקונג פאר דער פראצעדור און די נייטיגע אינפארמאציע אויסצווועלן ד 
אונטערצושרייבן דעם געזעץ אין ׳ברעסט קענסער באוואוסטזיניגקייט מאנאט׳ און איך מוטיג יעדן פרוי אין  

 יאר.״  -ניו יארק צו באקומען א מעמאגרעם היי
  

אז ברעסט קענסער איבערלעבער וועלכע וועלן זיך  ( וועט פארזיכערן A.8537/S.7881לעגיסלאציע )
האבן ברוסטקאסטן ווידערשאפונג סּורדזשערי נאך א מאסטעקטאמי אדער טיילווייזע   אויס צו

מאסטעקטאמי האבן פאסיגע אינשורענס דעקונג פאר דער אפעראציע. אונטער דעם נייעם געזעץ, וועלן  
סיי ברוסטן ווידערשאפונג און סיי ברוסטקאסטן ווענטל ווידערשאפונג געדעקט ווערן דורך אינשורענס, 

מאסטעקטאמי קערפערס זאלן אויסקוקן. דער  -בנדיג פאר פרויען א ברירה אין וויאזוי זיי ווילן זייער נאךגע
געזעץ וועט אויך זיכער מאכן אז דאקטוירים רעדן דורך די אפציע פון ברוסטקאסטן ווענטל ווידערשאפונג  

 מיט זייער פאציענט כדי אז זי קען מאכן אן אינפארמירטע באשלוס.  
  

אומגעפער איינס אין אכט פרויען אין די פאראייניגטע שטאטן וועלן דיאגנאזירט ווערן מיט ברעסט  
קענסער במשך זייער לעבנס, און פילע גייען דורך מאסטעקטאמיס אדער טיילווייזע מאסטעקטאמיס אלס  

טיילווייזע   טייל פון זייער באהאנדלונג אויף ארויסצונעמען זייער קענסער. נאך א מאסטעקטאמי אדער
מאסטעקטאמי, וועלן אויס טייל פרויען ברוסטן ווידערשאפונג סּורדזשעריס און אנדערע וועלן זיך אויס  

ברוסטקאסטן ווענטל ווידערשאפונג סּורדזשערי; פריער, האט דאס געזעץ בלויז פארלאנגט אינשורענס  



רשאפונג, וואס איז קלאסיפיצירט  זאל דעקן ברוסטן ווידערשאפונג אבער נישט ברוסטקאסטן ווענטל ווידע
 געווארן אלס ״קאסמעטיש״ דורך פילע אינשורער.  

״מיר גלייבן אז פאר פרויען קומט זיך   סטעיט סענאטארקע טאבי ען סטאוויסקי האט געזאגט,
אויטאנאמיע איבער זייערע אייגענע קערפערס. אויב א פרוי גייט דורך א מאסטעקטאמי אויף צו באקעמפן  

סּורדזשערי אפציעס. אויב א פרוי וועלט  -סער, האבן זיי די רעכט זיך אויסצווועלן פון אלע נאךברעסט קענ
זיך אויס דורכצוגיין ברוסטקאסטן ווענטל ווידערשאפונג זאל עס זיין געדעקט דורך אינשורענס, אויפ׳ן  

עגיסלאציע מיט  זעלבן שטייגער ווי ברוסטן ווידערשאפונג. איך שטאלציר מיך צו האבן ספאנסירט די ל
 אמאטא, און איך דאנק גאווערנער האוקול פאר עס אונטערשרייבן אין געזעץ.״  -אסעמבליפרוי פעפער

  
״היינט מאכט ניו יארק היסטאריע אלס זיין  אמאטא האט געזאגט,-מיטגליד סטעיסי פעפער-אסעמבלי

עזעץ גיבט פאר פרויען א  דעם ערשטן סטעיט אין דעם לאנד צוצושטעלן פאר פרויען די דעקונג. דאס ג
מאסטעקטאמי קערפער זאל אויסזען. א דאנק אייך גאווערנער  -ברירה אויף וויאזוי זיי ווילן זייערע נאך

האוקול פאר אונטערשרייבן דעם ביל אלס געזעץ און צו סענאטארקע טאבי ען סטאוויסקי פאר דאס  
פירער. אונזער סטעיט האט גענומען א ריזיגע  שטיצן און דורכפירן דעם סענאט און פאר׳ן זיין א גאר גוטע 

טריט פאראויס דורך ווייזן אז מיר ווילן נישט נאר אז פרויען מיט ברעסט קענסער זאלן עס איבערלעבן, 
 מיר ווילן זיי זען בליען.״  
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