
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Zdrowia

Data posiedzenia: 31 marca 2009 r.

Nr posiedzenia: 59

Posiedzeniu przewodniczył: senator Władysław Sidorowicz – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Edukacja i promocja zdrowia – nauczanie w szkołach o nowotworach

złośliwych.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Ryszard Górecki, Stanisław Karczewski,
Paweł Klimowicz, Norbert Krajczy, Waldemar Kraska, Rafał Muchacki,
Michał Okła, Władysław Sidorowicz, Henryk Woźniak,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Zdrowia:

− wicedyrektor Departamentu Polityki Społecznej Jacek Mazur,
− Ministerstwo Edukacji:

− radca ministra Marzenna Szczepanik,
− Naczelna Rada Lekarska:

− członek Romuald Krajewski,
− Centrum Onkologii w Gliwicach,

− dr n. med. Adam Wędrychowicz,
− prof. dr hab. Mieczysław Chorąży.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Senator Rafał Muchacki podkreślił, że nowotwory złośliwe, zwane potocznie rakiem, stanowią

poważne wyzwanie i trudny problem medyczny. W Polsce zachorowalność na raka stale wzrasta,
wzrasta też, mimo postępów w diagnostyce i wprowadzenia nowych metod leczniczych, liczba
zgonów. Senator zaakcentował, że wieloletnie badania kliniczne i epidemiologiczne wskazują, iż
w społeczeństwach posiadających świadomość zagrożeń wyniki walki z rakiem są znacznie lepsze
niż w społeczeństwach o niskim poziomie oświaty zdrowotnej.
Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie zwiększenia w szkołach edukacji na tematy
onkologiczne, z nadzieją, że dzieci i młodzież przyswoją podstawową wiedzę o nowotworach
i przekażą ją w swoich środowiskach.
Komisja zwróciła się do ministra zdrowia o wsparcie finansowe w ramach Narodowego Programu
Zwalczania Chorób Nowotworowych oraz do ministra edukacji narodowej o wprowadzenie do
programu nauczania kilku godzin lekcyjnych obejmujących zagadnienia zdrowia, ze szczególnym
uwzględnieniem chorób nowotworowych. W ten sposób z czasem wyrastać będzie społeczeństwo
świadome zagrożeń i aktywnie podejmujące walkę z rakiem. Temu celowi mógłby służyć
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podręcznik dla nauczycieli „Nauczanie w szkołach o nowotworach złośliwych”.

Konkluzja: Senatorowie postanowili przesłać swoje stanowisko do ministra zdrowia oraz ministra edukacji
narodowej.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


