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i zgonów na choroby nowotworowe w latach 
2002—2012. W okresie najbli˝szych dziesi´ciu lat od-
setek chorych, u których uzyskuje si´ wyleczenie lub
pi´cioletni okres prze˝ycia, powinien zwi´kszyç si´ do
oko∏o 40%, co odpowiada obecnym standardom euro-
pejskim.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca si´ do pu-
blicznych i komercyjnych Êrodków masowego przeka-
zu z apelem o zwi´kszenie aktywnoÊci w popularyzo-
waniu w naszym spo∏eczeƒstwie zdrowego stylu ˝ycia
sprzyjajàcego zmniejszeniu liczby zachorowaƒ na cho-
roby nowotworowe. Zwracamy si´ do Ministra Ârodo-
wiska o skuteczniejsze eliminowanie czynników rako-
twórczych zwiàzanych ze ska˝eniem Êrodowiska natu-
ralnego. Zwracamy si´ do Ministra Edukacji Narodo-
wej i Sportu o zwi´kszenie aktywnoÊci nauczycieli
w szko∏ach ponadpodstawowych w upowszechnianiu
wiedzy o przyczynach chorób nowotworowych, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem skutków palenia tytoniu
i lekcewa˝enia zasad zdrowego ˝ywienia. Zwracamy
si´ do organizacji pozarzàdowych oraz samorzàdów
gmin, powiatów i województw, a tak˝e instytucji ubez-
pieczeniowych z apelem o wspieranie wieloresorto-
wych dzia∏aƒ na rzecz zwi´kszenia skutecznoÊci profi-
laktyki, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji w zakresie
chorób nowotworowych w naszym kraju.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje do wia-
domoÊci opinie przedstawicieli Centrum Onkologii —
Instytutu im. Marii Sk∏odowskiej-Curie oraz Polskiej
Unii Onkologii, wyra˝one na posiedzeniu Komisji Poli-
tyki Spo∏ecznej i Zdrowia w dniu 28 maja 2002 r. Sto-
imy na stanowisku, ˝e w Polsce jest zbyt niski odsetek
wczesnych rozpoznaƒ nowotworów z∏oÊliwych wsku-
tek m.in. niedostatecznego przygotowania lekarzy ro-
dzinnych i g∏ównych specjalnoÊci oraz niewystarczajà-
cego upowszechniania metod wczesnego rozpozna-
wania. Pomimo poprawy, która nastàpi∏a po zakupach
interwencyjnych w latach 1996, 1997 i 2002 — oÊrodki
onkologiczne nie dysponujà wystarczajàcà iloÊcià
urzàdzeƒ do nowoczesnej radioterapii, a w wi´kszoÊci
regionów kraju dost´pnoÊç do tej metody leczenia jest

nadal ograniczona. D∏ugie oczekiwanie na podj´cie le-
czenia napromieniowaniem cz´sto krytycznie obni˝a
jego skutecznoÊç. Konieczne sà uzupe∏nienia oraz wy-
miana wyeksploatowanych urzàdzeƒ do radioterapii
oraz uporzàdkowanie procedur leczenia napromienio-
waniem. Leczenie skojarzone, które prowadzi do bar-
dzo znacznej poprawy wyników u oko∏o 30% chorych,
stosowane jest w Polsce zaledwie u 50% z tych, u któ-
rych istniejà wskazania do takiego leczenia, nie tylko
z powodu braku Êrodków na zakup aparatury i leków,
lecz tak˝e ze wzgl´du na brak, uzgodnionych w skali
kraju, uaktualnianych standardów i nie zawsze prawi-
d∏owà gospodark´ lekami. W okresie realizacji Rzàdo-
wego Programu Badawczo-Rozwojowego w latach
1976—1990 powsta∏o wiele kompetentnych zespo∏ów
badawczych, przygotowanych do prowadzenia wyse-
lekcjonowanych badaƒ, sprzyjajàcych zwalczaniu cho-
rób nowotworowych w naszym kraju.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej uznaje potrzeb´
opracowania Narodowego Programu Zwalczania Cho-
rób Nowotworowych, uwzgl´dniajàcego zalecenia
Âwiatowej Organizacji Zdrowia, Mi´dzynarodowej
Unii Walki z Rakiem oraz doÊwiadczenia krajowe.
Zwracamy si´ do Ministra Zdrowia z wnioskiem o nie-
zw∏oczne podj´cie prac nad tym programem. Program
powinien zapewniç znacznà popraw´ dost´pnoÊci me-
tod wczesnego rozpoznawania, optymalnà alokacj´
Êrodków na modernizacj´ diagnostyki i terapii nowo-
tworowej, znaczne zwi´kszenie odsetka chorych leczo-
nych metodami skojarzonymi i napromieniowaniem
— g∏ównie w sieci wojewódzkich centrów onkologicz-
nych, w Centrum Onkologii i w akademiach medycz-
nych. Program powinien byç finansowany z bud˝etu
paƒstwa i wspierany przez samorzàdy oraz organizacje
pozarzàdowe. Zwracamy si´ do Ministra Finansów
o zapewnienie Êrodków na jego realizacj´.

Uchwa∏a podlega og∏oszeniu w Dzienniku Urz´do-
wym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Wicemarsza∏ek Senatu: K. Kutz
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z dnia 13 listopada 2002 r.

w sprawie stwierdzenia wygaÊni´cia mandatu pos∏a Edwarda Brzostowskiego.

Na podstawie art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwiet-
nia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154,
poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984,
Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271), wobec zaistnie-
nia okolicznoÊci okreÊlonej w art. 177 ust. 1 pkt 7
lit. d Ordynacji wyborczej, stwierdzam wygaÊni´cie,

z dniem 10 listopada 2002 r., mandatu pos∏a Edwarda
Brzostowskiego wybranego z okr´gowej listy kandyda-
tów na pos∏ów nr 1 — Koalicyjnego Komitetu Wybor-
czego Sojuszu Lewicy Demokratycznej — Unii Pracy,
w okr´gu wyborczym nr 23 z siedzibà w Rzeszowie.

Marsza∏ek Sejmu: M. Borowski


