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To rak zadija nas
Nie roznimy si? od reszty kraju - tak samojak w catej Polsce najbardziej zagrazajq
nam choroby uktadu krqzenia, nowotwory, a na kolejnych miejscach sq urazy i nagte
wypadki. Tylko trudniej nas namowic na badania profilaktyczne, ktore w wielu
przypadkach uratowafyby nam zdrowie, a nawet zycie
ANGELINA KOSIEK

••

T

o najwaznicjs/c wnioski
z raportu, ktory przygotowali pracownicy Urzedu
Marszalkowskiego w Kielcach. Opisuje on dokladnie, jakim pod wzg!?dem zdrowotnym jestesmy spoleczeristwem, na
co najczesciej chorujemy oraz co jest
glowna przyczyng zgonow. Raport
sporo miejscaposwicrca ruwiiiez prutilaktyee. Autorzy zwracaja uwagg
nie tylko na hadania, ktore moga we
wc/es n pj fa/ie wykryc zmiany chorohowe.
Pndki^slajarowniezjakznaczace jest z&checanie do prowadzenia
zdrowego stylu zycia. Najwaziiiejsze
oczywiscie s^ zdrowa dietai aktywnosc fizyczna, ale koniecznie trzeba
tezzwrocic u wage na alkuhol. papierosy i Lime u/yvvki, kture w zastraszajacym lempie niszc/ajudzki organizm.
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Ktozaniego
odpowiada
** Pnyekt re;Ui/,uje Centnim Onkologii Instyiut w Wars/awie, adokladnie Zaklad Epidemiologii i Prewencji Nowotworow w Centrum Onkologii. Inst\1ut im. Marii Sklodo\srskiejCurio w \Vai"szawiejesl glownym w\konawca projektu PON'S.
Lidorami i wspoltworcami projektu saprof. drhab. n. rned. Witold
A. Zatoiiski oraz Lars J. Vatten (norweski partner i $6wny wspolbadacz).
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Styl zycia, stres i uzywki

W2008 roku akcj^ ..Kochaj zycie"zach^cajqcq do wykonywanla mammografii
I cytologll prowadzlta Boientyna Palka-Karuba. wojewoda swi^tokrzyski.
Wowczas rzeczywiscle duzo pan poszFo SJQ przebadac

wykryc komorki nowotworowe - thi- j^tc bowicm we wczesnoj Cazic w zdemaczySwiorcz.
cydowancj \\icksz<^sci jest skutccznc.
Cjtologia to badanie, ktore umozliProblem jednak polega w niedecjrwia w^rkrycie komorek rokcjwy(.-h. Po- dowaniu si^ na same badania. Chociaz
Iki w wieku 25-59 kit powinny je wyko- cjtologia jest bezbolesna, srednio az 70
nywac raz na trz>' lata. C)d wystapienia proc. mieszkanek wojewodztwa swiezmian do pelnych objawo w choroby tokr/yskiego sie na nia nie zglasza. \\ cazwykle mija nawet 15 lat. Panie maja l\Tn regionie az 120 gabinetow ginekowiec duzo czasu na to, by sie^ przeba- logicznych prowadzi badania, poza t\Tn
dac i wygrac z choroba. Lec/enie pod- 54 one promowane w mediach i podczas lokalnych festynow. - Zeby dogo-

profesor epidemiologii na Uniwersytecie Wied/y i Technologii w
Trondheim. aw Kielcach konsorxjum
S\vietokrz>'ska Agencja RDTWOJU Regionu i Swietokrzyskie Centruni ()nkologii. Agencja odpowiada /.a badanialodbv'xvaja.sieonewui.wnrzonych
sj>e( jalnie na p< ttr/eby projeklu pr/vchodniach FilO-MFDIC) ora/. reknitacJQ osob. a SCO za przeehowywanie
probek(biobank).O
Dodatkowe informacje o realizacji
programu znalezc mozna na stronie
projektu www.projectpons.pi oraz
w SARR SA, tel.41344 33 16
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Jesli jestes mieszkancem Kielc
lub wojewodztwa swi^tokrzyskiego
w wieku od 45 do 64 lat
zapraszamy Ci? do wziecia udziatu
w projekcie naukowo-badawczym:

I

nic kraje Europy Zachodniej, briikuje
nam jeszczeco najmniej 20 lat. lam ten
rodzaj nowohA'onj jest calkowicie opanowany-podkreslapiX)f.Nowak-SUuv,
Wzorcow^in tTiodelem sa tutaj kraje skandynawskie, a szczegolnie Finlandia, gdzie przesiewowo badania cytologiczne adresowane do zdrowych
kobiet wprawadzono juz w latach 60.
ubieglego wieku.
- W Finlandii. kiedy umiera nawet
jedna kobieta, jest wielka awantura
w parlamencie. a minister zdrowui musi sie gesto Uumaczyc. Teti kraj przesiewowe badania cytologiczne wprowadzil juz wpotovne lat (3<). Wtedy mi;il iaki poziom umieralnoscijak my teraz
- ni()\vila we wr/rsniu ^Ga/erie': dr Joanna Didkowskaz Zakladu Epidemiologii i Prevvencji Nowotworow Centnim
Onkologii w Warszawie.
Niestety, u nas jest zupetnie inaczej.
W 2007 roku w calej Polsce na ten rodzaj nowotworu zmario 1907 Polek,
w 2008 n iku zachorowalo 317 m ieszkanek wojewodztwa swieiokrzyskiego,
- To nie do pr/yjecia, ze w c/^st;i powiatow tylko kilkanas(rie prxxjeru kobicl
wykonujecvtologip- tiwa/a Swiei-c/.
Jego zdaniem koniecznajest riugla
piwmocja tych badaii. W 200S roku akcje ..Kochaj z>rcie" zachecajaca do wykonyrwania mammografii i cytologii
prowadzila Bozent>7ia Palka-Koriiba,
wojewoda swietokiTyski. Wowczas rzeczywiscie duzo pan poszlo sie przebadac.

najczesciej

Dlaczego najczesdej imiieramy
na choroljy ukladu krazcnia? - Ciaglc
braknji' nam swiadomosci spok'tvnej. 70fiOproc. naszego zdrowiazwiazane jest ze stylem zycia. Wszystko
zalezy od zachowan prozdrowotnych
i antyzdrowotnych - wyjasniaprof. Nowak-Stai'Z. W pierwszej grupie miesci
sic pi-zede wszystkim prawidlowe odzywianie i aktywnosc tizyczna, a w drugiej: bierny sposob sppdzania \vi >lnr>go czasu. naduzj'wanie alkuhoki, palonic papicrosow, nadniicrnc za/ywanie lekow czy narkotykovv. - Bardzo
trudno przekonac mlodych ludzi, ze
im tez gi-oza choroby ukladu ki-azenia.
A tymczasem na stan swojego zdrowia zaczynamy pracowac bardzo
wczesnie - zaznacza prof. Xowak-Sl-ai-z.
Drug^ najpowazniejsza przyczyna
zgonow sq choroby nowotworowe.
W 2008 r. zii rarlo na nie 3227mieszkaiV
ww naszego regionu. Niestety. ta lic/barosnie, bow 200(1 nikultyly^HI^
7gony. -Od dawna sy^nalizujemy, ze to
bardzo powazny problem, W naszytn
Jacy jestesmy?
wojewodztwie dotyczy on szczegolnie
W ubieglym roku w wojewodzt wie nowotworow ukladu moczowo-plcioswietokrzyskim urodzilo sie 12 741 wego. Jestichwiecejnizwiiuiychczedzieci, a zmario 13 797 osob. Najczest- sciach kraju - zwraca uwage Grzegoiy,
szymi przyczynami zgonowbyly S\viercz, \vicemarszalek wqjewodztwa
choroby ukladu krazenia (4H,3 proc.). s^vi^tokrzyskiego odpo\\iodzialny za
nowotwory (23,2 proc.) oraz wypad- zdrowie.
ki i urazy (6,4 proc.). - Wojewodztwo
swietokrzyskie utrzymuje si? pod Najwazniejsza profilaktyka
tym wzgledem w ramach tzw. sred- I tu nie do przec^enieniajest pnjfilaktyniej krajowej zarowno jesli cbodzi ka. Jesli wiele z tj:ch nowotworow wyo choroby ukladu krazenia, jak i no- kryje si? we wczesnej fazie, moznaje
wotwory czy urazowosc - uwaza prof! skutecznie leczyc. - Najhardziej widoczGrazyna Nowak-Starz, prodziekan nejest to w prz\padku raka sz>jki maWydzialu Nauk o Zdrowiu Uni- cic>'. ktor>r pod wzglexiem profilaktyczwersytetu Jana Kochanowskit go mmjt'st najbardziei opracowanym now Kielcach.
wotworem. 'Irzebajednak wczesniej
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I Jak zyc zdrowo?
RAOZi EWA ZlEMKIEWICZ. KIEROWNICZKA
ODOZIALLJ PROMOCJi ZDROWIA i OSWIATY ZDROWOTNEJ WojEwdozKiEj STACJI
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ w KIELCACH

•• Najprostiej inowiac. tr/etw/mienic naszc przy/.wyc/ajenia, zwlas/<"/& w tym tnidnym, poswiateczn\Tn
czasie. 2ebysmy skutecznie spalili
te wszystkie kalorie. warto sie wybrac np. na narty, \ karnawale polecat n tez oczywiAcie taniec. Aktywnosc fizyczna powinna bye systematyczna i codziennie trzeba wygospodarowa(5 czas chociazby na krotki
spacer.

Centrum Onkologii
- Instytut A Warsaw
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USTANOWIENIE
INFRASTRUKTURY
DLA BADANIA
ZDROWIA POPULACJI
POLSKI

Specjalisci s^ przekoriani. ze w duzej
czesci sami jestesmy odpowitnizia]ni za stan swojego zdrowia. - W zdrowie (rzeba inwestowac. Xajlepiej
wyjsc z zalozenia. ze jesli b^dziemy
zdrowo zyc. to nie b^dziemy wiecznymi pacjentami szpitali, a nasi pracodawcy bed^ zadowoleni. bu rzadko kiedy bedziemy na /wolriiuniu lekarskim - przekonuje prof. Nowak-Starz,
Nadal jednak powaznym zagrozeniem sq alkohol i papierasy. Zarowno
jesli chodzi o spoz\-\vanie wj-sokoprocentowych trunkow. jak i palenie papierosow mieszkahcy wojewodztwa
swietokrzyskiegozajmujaniedilubne czolowe miejsca w; kraju.
Pracownicy urzedu marszalkowskicj*o zauwazyli joszcze jcden baixlzo
niepokojacy trend. W ostatnich latacli
corazwiecej kobiet jest uzaleznionych
od papierosow. - Kobiety ostatnio
w bardzo wielu przvpadkach przejmujq meskie role. Papierosy mog^ bye
czesciowa poza, ale moze panic prowadzq az tak stresujacy styl zj'cia, ze
musza po nie si?gac?- zastanawia sie
Swiercz.O

Musim>: tez pan lietar o UTII, by pie^ jakmlodziezzniieniaswojeupodobarazy dziennie jesc warzywa i owoce. nia. Sami nauczyciele mowia, ze zabieDzieki temu dostarczj-rny organizmo- rajg teraz do szkoly dnigie sniadanie.
wi odpowiednich witamin i minera- Rjza tym udalo si^nieco zrnienic asr >rlow. Musimy tez pic duzo sokow i wo- tyment w szkolnych sklepikaeh, gti/ie
dy minepalnej, przynajmniej 1.5 litra jest coraz wie«jtz\v. zdrowejzywTiodziennie. abywyphikac/nt-ganizinu M-i. JHili rhml/i o pomysty. to wide
niebe/pieivne suhsUincje.
znichwychodzioasamej mlodziezy,
Ale / tcgo, co obscrwujv. wynika. ktora pmponiije organi/owanie igr/,ysk
/c jest coraz lepiej z nasATn sf\'lcm /y- sportowych, w>jscia na pK-walnic czy
cia. Wbjewodzka Stacja Sanitarno-Epi- zajeciaze zdrowego gotownnia.
demiologiczna w Kielcach juz od pi^\\'iemy. ze przekonalisiuy mlodziez
ciu lat reajizuje w gimnazjach program do tych pomyslow. Problemem nadal
..Trzymaj form?". Zasiegiem obejmu- sa dziadkowie i babcie. ktorzj; nagrajemy ponad 200 szkol. Sporq grupe dzaJQ dzieci slodyczami i chipsami.
mlodziezy juz wyedukowalismy i ona OczjTAiscie od czasu do czasu one nie
wie, ze w diecie nie moze bye chipsow zaszkodza. ale absolutnie nie moga stac
c:z>'coca-co!i. ale np. jogurty. \Vidzimy, si^podstawadiety.O NOT.ANGK

Cetem projektu jest odpowiedi na pytanie o ptzyczyny
i sposoby zafDObiegania chorobom cywilizacyjnym.
m.in. uktadu krazenta i nowotworwyni.
Projekt obejmuje bezptatne badania zdrowotiw:
elektrokartiografia (EKG). spirometria. pomiar
cisnienia, poziom tlenku wegla w v^dychanyni
powietrzu. oadanie krwi i inne.

Umow si$ na badania
w Niepublicznym Zaktadzks Opieki Zdrowotnej
BIO-MEDIC Kielce:
• ul. Prusa 1 losedle Barwinek), tel. 4136158 83,
* ul. Jana Nowaka-Jezioranskiego 87
(osiedle Swietokrzyskie), tel. 609 828 545.

Dodatkowe informacje uzyskac mozna:
• poprzez infolinie 800 800 040,
• na stronie projektu WWW.PfotectDOns.Dl

PATRONAT HONOROWY OBJELI:
WOJEWODA SWIfTOKRZYSKI,
MARSZAtEK WOJEWODZTWA SWIETOKRZYSKIEGO.
PREZYDENT KIELC

Projekt wspotfinanscMany przez Polsko-Norweski
Fundusz Badari

