
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Zdrowia

Data posiedzenia:  30 listopada 2010 r.

Nr posiedzenia: 107

Posiedzeniu przewodniczył: − senator Michał Okła – zastępca przewodniczącego komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Informacja na temat globalnego sondażu dotyczącego używania tytoniu przez
osoby dorosłe (GATS) Polska 2009–2010).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Jarosław Duda, Ryszard Górecki, Norbert
Krajczy, Waldemar Kraska, Rafał Muchacki, Michał Okła, Leszek Piechota,
Zbigniew Pawłowicz, Henryk Woźniak,

− zaproszeni goście (m.in.):
− Ministerstwo Zdrowia:

− podsekretarz stanu Adam Fronczak
− Główny Inspektorat Sanitarny,

− zastępca głównego inspektora sanitarnego Przemysław Biliński,
− Biuro WHO w Polsce:

− dyrektor biura Anna Kozieł,
− prof. dr hab. n. med. Bolesław Smoliński (Warszawski Uniwersytet

Medyczny),
− prof. dr hab. n. med. Witold Zatoński (Centrum Onkologii – Instytut im.

Marii Skłodowskiej-Curie),
− zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Zdrowia Beata Małecka-

Libera.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Dyrektor Biura WHO w Polsce Anna Kozieł podkreśliła, że istotnym elementem walki z epidemią

tytoniu jest badanie i monitorowanie tego zjawiska. Służyć mają temu badania GATS (Global Adult
Tabacco Survey). Badanie to polega na zbieraniu danych dotyczących danych używania tytoniu oraz
na analizowaniu wyników realizacji programów antynikotynowych. Dane z badań GATS pozwalają
uzyskać przekrojowe szacunki dotyczące zachowań związanych z paleniem tytoniu, a następnie
porównać je do wyników wszystkich krajów biorących udział w badaniu.
Celem badania jest zebranie porównywalnych w skali międzynarodowej danych dotyczących
używania tytoniu i sposobów ograniczania tego zjawiska. Dokonano tego w Polsce przy użyciu
standaryzowanego kwestionariusza oraz zachowaniu tych samych procedur doboru próby, zbierania
danych i zarządzania nimi we wszystkich krajach prowadzących badanie.
Prof. dr hab. n. med. Bolesław Smoliński omówił metodologię przeprowadzonego w Polsce badania, a
prof. dr hab. n. med. Witold Zatoński przedstawił wyniki badań GATS.
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Przemysław Biliński przedstawił gościom koncepcję tworzenia stref wolnych od dymu tytoniowego na
podstawie projektu „Odświeżamy nasze miasta”.
Senatorowie zadeklarowali gotowość pomocy legislacyjnej w zakresie promocji i walki z nałogiem
palenia tytoniu.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


