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Biobank to promocja
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- Mamy swietne powietrze, nieztq wode, jednq trzeciq powierzchni miasta zajmuja. tereny przyrodniczo chronione.
Jezeli chcemy bye miastem zdrowym, to wykorzystamy tez biobank. Mozemy wywotac takie wrazenie w Polsce,
ze Kielce robiq wszystko, aby mieszkancy byli naj'zdrowsi - mowi Wojciech Lubawski, prezydent Kielc
n tak/e wzial nd'/inl
w projekcie ,,PONS
- ustanowienie infrastruktury dla badania
zdrowia populacji Polski". ZnaUr/l sie wsrod tysiaca osob,
ktiire zgodzily si? poddac badaniom.

O

ROZMOWA Z
Wojciechem Lubawskim
ZIEMOWFT NOWAK: Czy warto ujawniac
dane o zdrowiu kielczan cafej Polsce, a moze i swiatu? B^dq si$ z nas
smiac, ze si^ nie ruszamy. mamy nadwagf, jemy tylko ziemniaki i schabowego...

WOJCIECH LUBAWSKI, PREZVDENT KIELC:
A niech si^ smieja. Najwazniejszc. zebysn\ byli zdrowsi. a wierz^. ze dzieki tym badaniom mozciny liyc. Pytanic, ozy chcemy dhi^ej z> c. t* t podstawowa rzecz, Rxlobna. jak teraz w Potsee. sytuacja byla w Skandvnawii.
m.in. w Norwegii i Finlandii do lat 60.
ubie^ego wieku. Umieralnosc mieli
tarnjednaznajwyzszyehna swiecie.
Wzieli si? za to i dzisiaj maja najlepsze wyniki Czyli da sie to zrobic. Wlasaviie z wyjatkiem wypadkowliidzie
nie umieraja tarn przed 15. njkiem zyda. Nasze statystyki sa, nicstety, gors?£, ale tak naprawde my wciaz, niewicie wierny. Wieniy. w jakim wieku
II.i ' i r l l l l l i . - r i i ; i . h i • r / \. ;ils-pl'A-

czyn tych srnierci dokladnie nie znamy. A powinnismy je poznac. ProfesorWitold Zatoriski jest autorvtetem
w Europie. jesli chodzi o takie badania. I to z.jego pomoca^ damy odpowiedz na wiele pytari. nie tylko nam,
kidczanoni. ale Polakom, a moze i Europejczykom. Ale potrzebne jest duze hadanie - im wieksza liczba przebadanych, tym lepiej. Musimy wiedziec. eo tra\vi kielczan. Polakow. Po
drugie. budowa biobanku w Kielcath
jest rzecza niezwykle wazna dla miasta. W tej czesci Europy w ogole nie
matakiejinstytucji.
Czy biobank mozemy wykorzystac
promocyjnie? Na przyMad hastami
Grzegorz Swiercz

Pochodzf od bardzo
mi$sozernej matpy
l ! : i d , i i i i i . i i i l ' ( lYSp iddrj siei iwniei' (irzegi irz Swierc/.. wicemarszalek wojewod/.twa, dokt(»r nauk medycznych. /nany gi nekolog.
- 'lb barrizo sensowny i potrzcbny
progr-am-stwiepdziljlizpobadaniach.
Pr/v/MiiL 7i*wziaiwnichudzial. aby
pomoc w promocji, bo uwaza. ze mozeje zareklamowac podwqjnie: ze
wzgledu na swqjafvnkqje w samoi?4dzie wojewodztwa i zawbd.
- \alez}' przyklasnac pomyslowi.
Nie dose, ze ktos nam tinansuje ba-

..Kielce miasto zdrowia", ..Tylko u nas
jedyny biobank w Polsce"?

-Jak najbardziej, k> oczywiste. Marny swietne powietrze. niezla wod?.
jedna Irzecia powierzchni miasta zajmuja tereny przyrodniczo chronione,
dqjdzie kolejny atul. Jezeli chcemy bye
miastem zdrowym, to wykorzystamy
tez biobank. Mozemy wywolac w Polsce takie wrazenie. ze Kielce robia
wszystko. aby mieszkancy byli najzdrowsi. Pamietajrny. ze wokol jjixigramu POXSmog^wyrastackolejneprojekty nawkowe. Zrozumiaty to juz wladze Uniwersytetu Jana Kochaiiowskiogo i chca^ uczynic prior>'tet z nauk
o zdrowiu. Ten wydzial to wielki sukces. absolutny strzal w dziesialke. Dzisiaj realizuje prawie20 projektuvv. miedzj'innymiwobszarzeonkologii.Nie
chodzi o ksztalcenie lekarzy, bo to zupelnie inna bajka. to nie akademia medyczna. Swiatjuzzrozumial, ze lekarze to tylko czcsc naszcj nauki o zdrowiu. ze dla zdrowia populacji potrzeba znacznie ttiecej fachowcow roznych
dziedzin niz tylko lekai-ze. Wypelnilismy pewn^ luke w kraju. Ten wydzial
wkrotee bedzie najlepszy w Polsce. dktego ze pracuje nad rzeczami, ktore do
tej pory byhy lekcewazone. Co robic,
zeby nie chorowac. a nie dopiero leczyc chorobe, jak sie pojawi. Rozmawiam mwniez/PnlitL'cbnikaSwi^tokrz\"sk4 na ten teiriat. namawiam ich
na rozne rzeczy w tym kicrunku, na
przyklad wylapywanie spalin samochodowych. Zaczniemy od parkingu
pietrowego. a potem zobaczymy.
Wrocmy do projektu PONS. Musimy
zebrac probki i ptzebadac 15 tys. kielczan i mieszkahcdw okoKcznych gmin.
Znajdq sie chetni?
- Jak na razic s$. Swigtokrzyska
Agencja Roz\voju Regionu dobrze wywiazuje sie z tego zadania. Slyszalem
o otwieraniu dodatkowych gabinetow
w terenie. m.in. w Chmielniku. Idzie
tak dobrze. ze obawiam sie, aby moeniejsza kampania promocyjna, na
przyklad na billboardach, nie wyvfolala wrecz kolejek. bo powstalaby frustracj;

- To cala histoiia. Oglosilem kiedys
taki pTOgmm ^Zdrowe Kielce" i zaczalem od raka. D>Tektora Gpzdzia [Stanislaw Gozdz. dyrektor Swietokrzyskiego Centrum Onkologii - przyp.
red.] zapytalem. ktojest tu najlepszy
Prezydent Kielc podczas badania w przychodni przy uE. Prusa
w Poisce, i wskazal mi profesora ZaLosri kilkuset zlotyrh na badania le- tohskiego.Noi zaprosilismygodo
Pan tez daje pczyktad [rozmawiamy na
godzine przed tym, Jak Wojciech Lukarskie. Naprawde warto skoi^>'star. Kielc. Przvjechal raz, potem drugi. Pobawski poddal sie taadaniu PONS
Warto bye w tej bazie danych. nie jako wiedzial. ze dice pracowacw Kielcacb.
- przyp. red.]. Jest pan pizygotowany? krtlik dos\\iadczalny, ale z poczuciein, bo ten entuzjazm i wizja. jaka mamy.
- Tak. Nie jadlem sniadania. glod- ze ktos tarn sie nami opiekuje. Oczy- sa bardzo spojnezjegopodejsciem.
ny jestem. ale ezego sie me robi dla na- wiscie wartosc naukowajest najwaz- Stwierdzil. ze takich badan w Warszaukilsrniech).
niejsza, ale nie tylko. A dodatkowo na- \vie by nie zrobil. a u nas moze. I sam
Czuje sie pan Jak krolik doswiadczalszym partneremjest Uniwersytet zaproponowal ten fundusz norweski.
w Trondheim, profesor Lars Vatten, A Jezeli tu sie spiszemy. otwiera sie
ny?
- Nie. nie, nie. lb nie jest jakies wiel- nazy\vany papiczem wsrod naukow- przed nami ogrom mozliwosci, rowkie poswicccnic. Naukowcownie in- cow zfljmujacych sic badaniami du- niez tinansowycb. To baiilzo wazne,
teresuje nazA\isko badanego, potrze- zych populacji. postac na swiecie zna- bo Jezeli bysmy si^ ogranicz\li do naszych naukowcow - nie im nie ujmubuJ4 naszych danych tylko do ce!6w na
sta^tycznych, a sa one dobrze zabez- Bedzie pan mial zbadana. pojemnosc jac - to takiego zagranicznego przebipieczone dzieki zapisom Ustawy i wydolnosc pluc. dokladnie wszyst- cia bysmy nie mieli. Prof. Zatoriski jest
o ochronie danych osobov^'ch. Chtial- kie rodzaje cholesterolu. pozna swoj znany w swiecie i otwiera (o nam
bym podkreslic. ze to nie jest za dar- wiek biologiczny. Poddawat si$ pan wszystkie drzwi.
mo. Norwegowie za to placa, i to duzo wczesniej tak dokladnym badaniom? Pozostaje mi zyczyc dobrych wynikow!
-Dziekuj^. O
- S mln zl. Jak ktos sie zgadza nabada- Owszem, mialem wiekszosc tych
ROZMAWIAL ZlEMOWIT NoWAK
nie PONS, to takjakby dostal bon war- badah.

dania. tojeszcze skorzysta z nich cale
spoleczer'istwro. Pojawi! sie tez pornysl.
zeby wladzewojewxlztwamocniej sie
wlaczyly w ten projekt. ria przyklad
urnieszczajacbiobank w nowym centrum technologicznym. Zobaczymy
-mnwi S\viercz.
Pr/yznaje. zet:boi'jestdo.swiiidr/onym lekarztm, to tak hardzo szc/egolowa ankifta go ziiskoczyla. - Ale rozumiem jej sens. R7ef7ywiscie. ta analiza prowadzi do wykryda, jak czynniki srodowiskowe rzutujana zdix>wie
populacji. Pi-zcjscie pi-zez tych 340 pytari bj-lo trudne. nie sjKidziewalem sie,
ze zajmie tyle czasu - zauwaza.
Przy okazji dowiedzial sip wiecej
o sw>oim trytiie zycia. - Xa pewno wszyst-

ko nie uadaje sie do propagowariia,,jak
siedzaey tryb z\cia. rnttlo aktywnosci fizjjcznej. Niby fxiwaznie podchodze do
sportu.jaki uprawiam, ;ile ruchu mam
zamalo - zauwaza Swienr/. Trenuje stiy^lectwn sportowe, starkije nawet w /awodaith. - Jesli chodzi o na\vyki zyvvieniowe. lopodchod/edo nich •/ razurwa, Pt>diodzcodbanlzomiesozemojnialiry,
jestem l)ardziejmysliwym niz nilnikit^m,
Jem maloprodukl('nvros]inrwcb. duzo
miesa. Ajesli cbod/i o BMI, H'y'chodzi
wzorcowo. ii^wniez cholestei-ol tylko
i iii znacznie podwj'zszony. To kwestia
genow. Ale oczywiscie kazdego i lamawiamdopopiawytrybu zycda, bo genow
nie mozemy zmienic. anawyki tak - mowi wicemarszaiek. OzitM
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Nie spodziewa sie pan wiec jakichs rewelacji?
-NaRoga. nielsmiechl.
Mam na mysli rewelacje na plus.

PONS

Jesli jestes mieszkancem Kielc
lub wojewodztwa swietokrzyskiego
w wieku od 45 do 64 lat
zapraszamy Ci? do wzie,cia udziatu
w projekcie naukowo-badawczym:

- Nie spodziewam sie.
Czyli zna pan stan swojego zdrowia?

- Ja znam, ale obawiam sie. ze bai^
dzo wielu kiekvan nie zna. I czas to
zmienic. Trzeba sie regularnie badac.
zdrowo odzywiac, uprawiac sport.
Kielce majn do tego wamnki.
Jakie ma pan nawyki zywnosciowe?

- roz.jcm za duzo slodyezy. l,a.^i icb
jestem, niestety (sniiech).Wiem. ze
mam troche za wysoki cukier, i dice
to zmienic. Poza tym mysle. ze nie jest
zle. Nie Jem za duzo miesa, a w ogolc
uwielbiain kuchnic srodziemnomorska, owoce morza, duzo v\'arz>'\ i owocow.
A CO z rue hern?

- No, z lymjest gorzej. Chyba tylko
jaknazakupyzzonaide...
W jakich okolicznosciach dowiedzial
sie pan o mozliwosci uruchomienia takiego projektu w Kielcach?

Centrum Onkologii
- Instytut w Wafszawie

PONS
USTANOWIENIE
INFRASTRUKTURY
DLA BADANIA
ZDROWIA POPULACJI
POLSKI

Program PONS

Ktozaniego
odpowiada

XXX
** Projekt reali/uje Centrum Onkolojjii Instytut w Warszawie. a ^<'isle Zaklad Epidemiolo^ii i Prewencji Nowotworow w Centrum Onkologii. Instytut im. Marii Sklodowskiej-Curie w Wai-szawiejest glownym wykonawcq projektu PONS.
I Jderami i wspoltworcami projektu 53 prof, dr hub. n. med. Witold A.
Zatonski oraz prof. Lars J. Vatton

Celem ptqjektu jest odpowiedz na pytanie o przyczyny
i sposoDy zapooiegania chorobom cywilizacyjnym.
m.in. ukfadu krqzenia i nowotworowym.
Projekt obejmuje bezptatne badania zdrowotne:
elektrokardiografia (EKG), spironetria, pomiar
cisnienia. poziom tlenku wegla w wydychanym
powietrzu, badanie krwi i inne.

Umow si? na badania
w Niepublicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej
BIO-MEDIC Kielce:
• ui. Prusa 1 (osiedle Baiwinek). tel. 4136158 83,
• ul. Jana Nowaka-Jezioraiiskiego 87
(osiedle Swetokrzyskie), tel. 609 828 545.

(norweski partner i glowny wspolhada<.-7).profesorepidemiologiinaUnh
wersytecie Wiedzy i Technologii
w Trondheim. a w Kielcach konsorcjum Swie!okrzy*ka /XgeiurjaRozwojuR^giniiuiSu-ielcikr/yskieCentnini
Onkologii. Agpmja odpowiada/a badania (odbywaja sit; one w utwor/onych specjalnie na potr/ehy projektu przychodniach BIO-MKDIC) oraz
rekrulaq? os6b, a SCO ?a przechowywanieprobek(biobankI, O
Dodatkowe informacje o realizacji
programu uzyskac mozna na stronie
projektu www.projectpons.pl.
w SARR SA, tel. 41344 33 16, oraz na
kielce.gazeta.pl.

Dodatkowe Informacje uzyskac mozna:
• poprzez infolinie 800 800 040,
• na stronie projektu WWW.PfOteCtpOnS.il)
PATRONAT HONOROWY OBJELI:
WOJEWODA SWIETOKRZYSKI.
MARSZAtfK WOJEWODZTWA SWIETOKRZYSKIEGO.
PREZYDENT KIELC

Projekt wspdtfinansowany przez Polsko-Norv/eski
Fundusz Sadart Naukowych

