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GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE USTAWĘ O POMOCY OSOBOM, KTÓRE 
WYGRAŁY WALKĘ Z RAKIEM PIERSI W CZASIE ICH REKONWALESCENCJI  

  
Ustawa (A.8537/S.7881) zapewnia, że osoby, które wygrały walkę z rakiem piersi i 

zdecydowały się na operację rekonstrukcyjną po mastektomii, będą miały 
zapewnione odpowiednie ubezpieczenie.  

  
Gubernator podpisuje tę ustawę podczas Miesiąca Świadomości Raka Piersi, 

obchodzonego w październiku.  
  
  
Gubernator Kathy Hochul podpisała dziś ustawę, która pomoże osobom, które wygrały 
walkę z rakiem piersi w czasie ich rekonwalescencji. Ustawa ta (A.8537/S.7881) 
zapewni, że osoby, które wygrały walkę z rakiem piersi i zdecydowały się na operację 
rekonstrukcji piersi po mastektomii lub częściowej mastektomii, będą miały zapewnione 
odpowiednie ubezpieczenie. Gubernator podpisała tę ustawę podczas Miesiąca 
Świadomości Raka Piersi, obchodzonego w październiku.  
  
„Osoby, które wygrały walkę z rakiem piersi zasługują na godne traktowanie i szacunek 
w naszym systemie opieki zdrowotnej”, powiedziała gubernator Hochul. „Kobiety, 
które zdecydują się na operację rekonstrukcji ściany klatki piersiowej po mastektomii, 
będą teraz miały zapewnione ubezpieczenie na ten zabieg oraz informacje niezbędne 
do wyboru tej opcji. Jestem dumna, że mogę podpisać tę ustawę podczas Miesiąca 
Świadomości Raka Piersi i apeluję do każdej kobiety w stanie Nowy Jork, aby w tym 
roku zrobiła mammografię”.  
  
Ustawa ta (A.8537/S.7881) zapewnia, że osoby, które wygrały walkę z rakiem piersi i 
zdecydowały się na operację rekonstrukcji piersi po mastektomii lub częściowej 
mastektomii, będą mieć zapewnione odpowiednie ubezpieczenie na tę operację. 
Zgodnie z nowym prawem, zarówno rekonstrukcja piersi, jak i rekonstrukcja ściany 
klatki piersiowej będą objęte ubezpieczeniem, co zapewni kobietom możliwość wyboru 
co do wyglądu swojego ciała po mastektomii. Ustaw ta zapewni również, że lekarze 
omówią opcję rekonstrukcji ściany klatki piersiowej ze swoją pacjentką, aby mogła ona 
podjąć świadomą decyzję.  
  
Mniej więcej jedna na osiem kobiet w Stanach Zjednoczonych otrzyma diagnozę raka 
piersi w ciągu swojego życia, a wiele z nich przejdzie operację mastektomii lub 



częściowej mastektomii jako część leczenia w celu usunięcia raka. Po mastektomii lub 
częściowej mastektomii niektóre kobiety wybierają operacje rekonstrukcji piersi, 
podczas gdy inne decydują się na operację rekonstrukcji ściany klatki piersiowej; 
wcześniej prawo wymagało jedynie, aby ubezpieczenie pokrywało rekonstrukcję piersi, 
ale nie rekonstrukcję ściany klatki piersiowej, która przez wielu ubezpieczycieli została 
sklasyfikowana jako „kosmetyczna”.  
Senator stanu, Toby Ann Stavisky, powiedziała: „Jesteśmy zdania, że kobiety 
zasługują na autonomię względem własnego ciała. Jeśli kobieta poddaje się 
mastektomii, aby zwalczyć raka piersi, ma prawo do wyboru spośród wszystkich 
pooperacyjnych opcji. Decydując się na rekonstrukcję ściany klatki piersiowej, powinna 
ona zostać objęta ubezpieczeniem, w taki sam sposób jak rekonstrukcja piersi. Jestem 
dumna, że wraz z członkinią Zgromadzenia, Pheffer-Amato, mogłam być sponsorem tej 
ustawy, dlatego dziękuję gubernator Hochul za jej podpisanie”.  
  
Członkini Zgromadzenia, Stacey Pheffer-Amato, powiedziała: „Dzisiaj stan Nowy 
Jork, jako pierwszy stan w kraju, zapisuje się w historii jako świadczeniodawca tej 
ochrony ubezpieczeniowej dla kobiet. Ta ustawa zapewnia kobietom wybór odnośnie 
tego, jak ma wyglądać ich ciało po mastektomii. Dziękuję gubernator Hochul za 
podpisanie tej ustawy, a także senator Toby Ann Stavisky za jej orędownictwo w 
Senacie i bycie wspaniałym liderem. Nasz stan zrobił ogromny krok naprzód, 
pokazując, że nie tylko chcemy, aby kobiety wygrały walkę z rakiem piersi, ale aby się 
rozwijały”.  
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