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GUBERNATOR HOCHUL ZAPOWIADA PODŚWIETLENIE OBIEKTÓW I MOSTÓW 
W STANIE NOWY JORK DLA UCZCZENIA MIESIĄCA ŚWIADOMOŚCI RAKA 

PIERSI 
 

Trzynaście obiektów zostanie podświetlonych na różowo 
 

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że 25 października 2021 r. mosty i 
charakterystyczne obiekty w stanie Nowy Jork zostaną podświetlone na różowo dla 
uczczenia Miesiąca Świadomości Raka Piersi. 

 
„Miesiąc Świadomości Raka Piersi jest czasem refleksji nad osobami, które zmarły z 
powodu raka piersi, ich bliskimi przeżywającymi żałobę oraz osobami, które pokonały 
raka piersi lub obecnie zmagają się z tą chorobą” – powiedziała Gubernator 
Hochul. „Jest to też ważna okazja, aby szerzyć świadomość i zachęcać bliskie osoby 
do umówienia się na rutynowe badania mammograficzne, jak również do osobistych 
badań piersi. Wiemy, że wczesne wykrywanie jest kluczowe i mimo że Miesiąc 
Świadomości Raka Piersi obchodzimy w październiku, nasze wysiłki na rzecz 
zwiększenia świadomości i wsparcia dla osób walczących z rakiem i tych, które go 
pokonały, trwają przez cały rok”. 
 
Stanowy komisarz ds. zdrowia, dr Howard Zucker, powiedział: „Wielu 
mieszkańców stanu Nowy Jork odczuło bolesną stratę bliskiej osoby z powodu raka 
piersi. Departament Zdrowia (Department of Health, DOH) cały czas zajmuje się 
świadczeniem usług i wydawaniem skierowań osobom potrzebującym badań 
przesiewowych i pomocy – bez względu na to, czy są ubezpieczone. W związku 
problemami w dostępie do regularnych badań zdrowotnych w ciągu ostatnich 20 
miesięcy z powodu COVID-19 niezwykle ważne jest przekonanie mieszkańców do 
ponownego zgłaszania się na te badania, które mogą uratować im życie. Wspólnymi 
siłami musimy podnieść świadomość na temat raka piersi, aby umożliwić wszystkim 
mieszkańcom stanu Nowy Jork prowadzenie produktywnego i zdrowego życia”. 
 
Mosty i obiekty, które zostaną podświetlone dla uczczenia Miesiąca Świadomości 
Raka Piersi, to m.in: 

 One World Trade Center 
 Most gubernatora Mario M. Cuomo 
 Most Kościuszki 
 Budynek H. Carl McCall SUNY 



 Budynek Edukacji Stanowej 
 Budynek Urzędu Stanowego im. Alfreda E. Smitha 
 Tereny Targów Stanowych – Brama Główna i Centrum Expo 
 Wodospad Niagara 
 Most Mid-Hudson „Franklin D. Roosevelt” 
 Grand Central Terminal – Wiadukt przy placu Pershinga 
 Międzynarodowy port lotniczy w Albany 
 Olimpijski kompleks skoczni narciarskich w Lake Placid 
 MTA LIRR – brama w East End przy stacji kolejowej Penn Station 

 
Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet w stanie Nowy Jork. W 
2021 r. w Stanach Zjednoczonych przewiduje się zdiagnozowanie ponad 255 000 
nowych przypadków inwazyjnego i nieinwazyjnego raka piersi, a około 42 000 kobiet 
umrze z powodu raka piersi. Rak piersi jest zdecydowanie najczęstszym nowotworem 
u kobiet na całym świecie. Jest też drugą w kolejności przyczyną zgonów na choroby 
nowotworowe wśród kobiet w stanie Nowy Jork. Najlepszą ochroną przed rakiempiersi 
są wczesne wykrywanie i diagnostyka. 
 
Stan Nowy Jork podejmuje najbardziej zdecydowane działania w kraju na rzecz 
poprawy dostępu do badań przesiewowych w kierunku rakapiersi, aby pomóc większej 
liczbie kobiet uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej i usług, których potrzebują i na które 
zasługują. W ramach tych działań wydłużono godziny badań w szpitalach i 
przychodniach, usunięto bariery ubezpieczeniowe i zaoferowano wszystkim 
pracownikom służb publicznych płatne urlopy w związku z badaniami przesiewowymi.  
  
Wyślij SMS o treści GET SCREENED (Przebadaj się) na numer 81336, aby znaleźć 
najbliższą placówkę prowadzącą badania przesiewowe w kierunku raka piersi w stanie 
Nowy Jork. 
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