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Serviços domésticos de saúde e bem-estar 
GRATUITOS por profissionais licenciados para 

câncer de mama pacientes em 
Queens e Long Island, NY
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INFORMAÇÃO GERAL:  

516-417-1911 

SERVIÇOS DIRETOS: 

718-279-9366 

SITE: https://rockingtheroadforacure.org
CORREIO ELETRÔNICO: rockingtheroadforacure@gmail.com

Rocking The Road For A Cure, Inc. is a
nonprofit 501(c)(3) grassroots organization. 

Nossa missão é restaurar a força,
confiança e física e emocional bem-estar 
dos pacientes que lidam com odesafios do 
câncer de mama.

Temos orgulho de oferecer saúde 
gratuita em casa e serviços de bem-estar, 
fornecidos por profissionais licenciados, 
para pacientes sofrendo câncer de 
mama tratamento em Queense 
Long Island, Nova York.

ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA:

P.O. Box 404 
Little Neck, NY 11363

Rocking The Road For A Cure, Inc.



compassionate

é uma rede diversificada de 
pessoas compassivas voluntários e  
profissionalmente especialistas licenciados 
e certificados que entende os grandes 
desafios que vêm com um seio diagnóstico 
de câncer.

Nosso objetivo é ajudar a melhorar o seu 
qualidade de vida, fornecendo serviços 
gratuitos e expandindo sua rede de 
suporte durante este período de transição.

Oferecemos uma gama completa de 
profissionais e serviços licenciados, 
incluindo gestão de casos médicos e
apoio, aconselhamento do paciente e da 
família, serviço de limpeza, consultas de 
beleza com perucas grátis, ioga, nutrição, 
acupuntura, massagem, Reiki, virtual 
programas de bem-estar, pacotes de 
cuidados PPE, bolsas pós-operatórias, 
transporte para consultas médicas, e 
adicionais serviços de referência.

Às vezes, você pode se sentir sobrecarregado com 
o quantidade de informações médicas que você 
está recebendo e achar difícil organizar seu médico 
Cuidado. Nossos gerentes de caso irão ajudá-lo com 
coordenando seu tratamento.

Yoga incorpora movimento físico, imagens,
técnicas de respiração, alongamento, meditação e 
relaxamento. Estudos de caso preliminares
indicou que muitos pacientes com câncer de mama 
relataram que seus sintomas melhoraram enquanto 
fazendo yoga.

Acredita-se que a meditação reduz o estresse, fadiga, 
e perturbação do humor. Também pode diminuir 
medidas de marcadores inflamatórios, melhorar 
o sono, e aliviar os sintomas da menopausa em 
Pacientes com câncer.

Muitos pacientes com câncer relataram que o Reiki 
ajuda a relaxar, melhora o controle da dor,
e diminui os efeitos colaterais do tratamento, como 
dor de estômago e náuseas.

Explore maneiras de realçar sua beleza durante
tratamento. Deixe um consultor de beleza 
profissional ajudá-lo a escolher um aplique de 
cabelo com mais cores lisonjeiras e estilo para você.

Estudos têm mostrado que a massagem terapêutica 
pode reduzir o estresse e a ansiedade, combater 
as náuseas, diminuir a dor e melhorar as funções 
imunológicas, levando a um sono melhor e menos 
fadiga para o câncer pacientes em tratamento.

Uma casa limpa reduz alérgenos e germes que
pode desencadear sintomas de resfriado e gripe. 
Nosso o serviço de limpeza ajudará a criar um 
ambiente saudável ambiente doméstico durante a 
fase de tratamento.

Comer refeições saudáveis   e balanceadas é muito 
importante para seu bem-estar geral. Tente comer 7 
frutas e  vegetais por dia e beba 8 copos de água.
Para um regime alimentar pessoal, oferecemos
consultas nutricionais.

Rocking The Road For A Cure

GERENCIAMENTO DE CASO

IOGA

MEDITAÇÃO

REIKI

CONSULTA DE BELEZA

MASSAGEM

SERVIÇO DE LIMPEZA

NUTRIÇÃO

PARA SERVIÇOS, LIGUE PARA: 

718-279-9366
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Alguns serviços devem ser aprovados
por um médico assistente 


