NOTATKA
z posiedzenia Komisji Zdrowia
Data posiedzenia: 3 listopada 2009 r.
Nr posiedzenia: 75

Posiedzeniu przewodniczył:

senator Władysław Sidorowicz – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Prezentacja działalności Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi –
Europa Donna.

W posiedzeniu uczestniczyli: −

senatorowie członkowie komisji: Jarosław Duda, Janina Fetlińska, Ryszard
Górecki, Stanisław Karczewski, Norbert Krajczy, Rafał Muchacki, Waldemar
Kraska, Michał Okła, Zbigniew Pawłowicz, Władysław Sidorowicz, Henryk
Woźniak,

−

zaproszeni goście:
− Ministerstwo Zdrowia:
− podsekretarz stanu Marek Twardowski,
− zastępca dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej Jacek Mazur,
− naczelnik Wydziału ds.Onkologii Barbara Dąbrowska,
− Polskie Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi Europa
Donna:
− prezes Dorota Czudowska,
− wiceprezes Anna Mazur,
− dyrektor biura Zarządu Alina Jurczak,
− sekretarz Ewa Niebudek
− przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Alina Krzywoń,
− członek zarządu Maria Zielińska
− Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna w Pile
Prezes Jolanta Przyborowska,
− Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna w Nowym
Sączu Prezes Bożena Kiemystowicz,

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Europejska Koalicja do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna jest społeczną i niedochodową
organizacją pozarządową, którą tworzą zrzeszone grupy z państw całej Europy.
Pierwsza konferencja, na której sformułowano cele Koalicji, odbyła się wiosną 1994 r.
w Mediolanie.
Europa Donna pracuje na rzecz podnoszenia świadomości na temat raka piersi oraz wspiera
Europejki w dążeniu do zapewnienia dostępu do profilaktycznych badań mammograficznych,
optymalnego sposobu leczenia oraz rehabilitacji fizycznej i psychicznej. Dąży także do zwiększenia
środków na prowadzenie badań naukowych nad rakiem piersi. Europa Donna do realizacji swych
celów stara się pozyskiwać lokalne i krajowe autorytety życia publicznego oraz współpracuje
z instytucjami Unii Europejskiej.
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Apel Polskiego Forum Europejskiej Koalicji do Wali z Rakiem Piersi Europa Donna do Parlamentu
i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiła Prezes Forum Dorota Czudowska. Pokreśliła, że
rak piersi jest najczęstszą chorobą nowotworową kobiet w Polsce oraz najczęstszą przyczyną
śmierci kobiet w wieku 35-59 lat. Ilość zachorowań wciąż wzrasta.
Epidemiolodzy przewidują, że w niedalekiej przyszłości 1 na 10 kobiet zachoruje na raka piersi. Ta
sytuacja już dziś wymaga pilnych zmian i podjęcia właściwych działań w zakresie profilaktyki,
wczesnego wykrywania, diagnozowania i leczenia raka piersi.
Apelowano również o zintensyfikowanie badań nad czynnikami ryzyka raka piersi, opracowanie
programu informacji i edukacji społecznej, wprowadzenie przesiewowych badań
mammograficznych również dla kobiet w wieku 40-49 (obecnie od 50 do 69 roku życia), leczenie
raka piersi wyłącznie w specjalistycznych ośrodkach onkologicznych, utworzenie w Polsce sieci
interdyscyplinarnych, specjalistycznych ośrodków leczenia chorób piersi zgodnie z Rezolucją
Parlamentu Europejskiego w sprawie raka piersi z dnia 25.10.2006 r.
Senatorowie i przedstawiciel resortu w pełni zaakceptowali przedstawione postulaty.
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich

