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Nie musimy umieraæ na raka
11 zasad
Europejskiego
Kodeksu
Walki z Rakiem
zwanego te¿
Kodeksem
Zdrowego ¯ycia

- Oto kilka danych statystycznych: w 2004 roku w Europie na raka
zachorowa³o 3 mln osób, w Polsce 62 tys. mê¿czyzn i 58 tys. kobiet. W
sumie ponad 121 tys. osób  mówi³
dr Drosik. - W naszym województwie dane przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: 1641 mê¿czyzn i 1653 kobiety.
Coraz czêciej obserwujemy to, czego nie by³o jeszcze kilka lat temu, a
mianowicie ¿e liczba zachorowañ u
kobiet jest wiêksza ni¿ u mê¿czyzn.
W sumie w 2004 r. zachorowa³o 3334
Opolan.
Obecnie zgony z powodu chorób nowotworowych stanowi¹
mniej wiêcej 20 proc. wszystkich
zgonów I to dotyczy zarówno naszego województwa, jak i Polski,
Europy czy wiata. Jednak , twierdz¹
badacze, ok. 28 proc. osób zmar³ych
po 65. roku ¿ycia mia³o nie wykryt¹
klinicznie chorobê nowotworow¹.
Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e w tej
chwili na nowotwory choruje ju¿ ok.
48 proc. Nale¿y siê spodziewaæ, ¿e
wraz z wyd³u¿eniem okresu ¿ycia
coraz wiêcej tych chorób zd¹¿y siê
ujawniæ jeszcze za ¿ycia.
K. Drosik przytoczy³ te¿ kilka
najnowszych europejskich danych,
dotycz¹cych tzw. prze¿yæ 5-letnich
na ró¿ne typy nowotworów. Niestety, s¹ one dla Polski ma³o obiecuj¹ce, ¿eby nie powiedzieæ  przygnêbiaj¹ce Otó¿ wynika z nich czarno
na bia³ym, ¿e raku ¿o³¹dka, jelita grubego, okrê¿nicy, p³uca, prostaty - u
mê¿czyzn - w Polska znajduje siê na
ostatnim miejscu w Europie. Podobnie wygl¹daj¹ dane dotycz¹ce raka
piersi u kobiet; mimo podejmowanych dzia³añ wynik gorszy od Polski
ma tylko Estonia i S³owacja. W czerniaku z³oliwym jestemy tak¿e na
ostatnim miejscu, podobnie w raku
szyjki macicy
- Jednym s³owem Polska jest na
szarym koñcu Europy  mówi³ dr
Drosik. - Jest to problem nie tylko
leczenia, ale tak¿e nak³adów na opiekê zdrowotn¹. Mimo wszystko jednak najwa¿niejsza jest profilaktyka.
I ta pierwotna, czyli zapobieganie
chorobom nowotworowym , i ta
wtórna, czyli wczesne ich wykrywanie. Oba typy profilaktyki maj¹ prowadziæ do spadku umieralnoci. Czy
to jest mo¿liwe? Jak najbardziej! Z
danych brytyjskich wynika, ¿e po
roku 1990 zaczê³a tam spadaæ, i to

szybko, umieralnoæ z powodu raka
piersi, p³uc, jelita grubego, macicy i
¿o³¹dka. Te spadki zosta³y spowodowane zmian¹ pewnych postaw
zdrowotnych oraz wprowadzeniem
profilaktyki, m.in. skryningu raka
piersi, czyli masowych badañ mammograficznych kobiet.. W USA sytuacja jest podobna, chocia¿ tam masowych badañ profilaktycznych w
raku piersi nie prowadzi siê w ogóle.
Ale wprowadzono inne regulacje, np.
trudno znaleæ zatrudnienie kobiecie,
która co roku nie wykonuje mammografii. To zobrazowanie sytuacji
dla krajów zachodnich oraz dla Polski wskazuje, ¿e mimo mo¿liwoci
leczenia, czêsto na tym samym poziomie, bo wielu pacjentów otrzymuje takie samo leczenie jak na Zachodzie, to jednak te ró¿nice s¹. I niew¹tpliwie jest to zwi¹zane z postawami prozdrowotnymi i tymi dzia³aniami profilaktycznymi, które
wczeniej ni¿ w Polsce zosta³y podjête na Zachodzie. I rozpropagowaniu tej problematyki s³u¿y w³anie
Europejski Kodeks Walki z Rakiem.
Zapisy Europejskiego Kodeksu
Walki z Rakiem zaprezentowa³ obszernie z dr Marek Szwiec, równie¿
lekarz Oddzia³u Onkologii Klinicznej OCO.
- Zasady s¹ proste i oczywiste.
Ka¿dy je zna, ale nie ka¿dy siê do
nich stosuje. Zosta³y opracowane
przez grupê europejskich ekspertów,
specjalistów w zakresie onkologii,
profilaktyki pierwotnej, wtórnej, a
tak¿e zajmuj¹cych siê promocj¹ zdrowia. Z ich badañ wynika, ¿e pewne
zachowania ludzi wp³ywaj¹ na
zmniejszenie zachorowalnoci na
nowotwory przynajmniej o 15 procent.
Starosta strzelecki Józef Swaczyna zabieraj¹c g³os podkreli³ rangê
dzia³añ informacyjno-edukacyjnych,
prowadzonych tak¿e na ³amach lokalnych gazet i czasopism.
 Akcja zwi¹zana z propagowaniem zasad Kodeksu Zdrowego
¯ycia jest szczytna i niezwykle
potrzebna . £amy naszego dwutygodnika Powiat Strzelecki, ukazuj¹cego siê w nak³adzie 5 tys. egzemplarzy, s¹ otwarte na materia³y prasowe o tematyce zwi¹zanej z profilaktyk¹ antynowotworow¹  powiedzia³ na zakoñczenie starosta.

1. Nie pal; jeli ju¿ palisz, przestañ. Jeli nie potrafisz przestaæ,
nie pal przy niepal¹cych.
2. Wystrzegaj siê oty³oci.
3. B¹d codziennie aktywny ruchowo, uprawiaj æwiczenia fizyczne.
4. Spo¿ywaj wiêcej ró¿nych warzyw i owoców; jedz ich co najmniej 5 porcji* dziennie.
Ogranicz spo¿ycie produktów
zawieraj¹cych t³uszcze zwierzêce.
5. Jeli pijesz alkohol  piwo,
wino lub alkohole wysokoprocentowe  ogranicz jego spo¿ycie: mê¿czyni do dwóch porcji
dziennie, kobiety do jednej porcji dziennie.
6. Unikaj nadmiernej ekspozycji
na promienie s³oneczne. Szczególnie chroñ dzieci i m³odzie¿.
Osoby maj¹ce sk³onnoæ do
oparzeñ s³onecznych powinny
przez ca³e ¿ycie stosowaæ rodki
chroni¹ce przed s³oñcem.
7. Przestrzegaj cile przepisów
dotycz¹cych ochrony przed nara¿eniem na znane substancje
rakotwórcze. Stosuj siê zawsze
do instrukcji postêpowania z
substancjami rakotwórczymi.
Przestrzegaj zaleceñ krajowych
orodków ochrony radiologicznej.
Zalecenia prewencji wtórnej:
1. Kobiety po 25. roku ¿ycia powinny uczestniczyæ w badaniach przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy.
2. Kobiety powy¿ej 50. roku ¿ycia
powinny uczestniczyæ w badaniach przesiewowych w kierunku raka piersi..
3. Kobiety i mê¿czyni po 50. roku
¿ycia powinni uczestniczyæ w
badaniach przesiewowych w
kierunku raka jelita grubego i
odbytnicy. Badania te powinny byæ prowadzone w ramach
programów uwzglêdniaj¹cych
procedury kontroli jakoci.
4. Bierz udzia³ w programach
szczepieñ ochronnych, przede
* porcja to np. jeden owoc typu jab³ko,
kilka cz¹stek papryki, marchewka, etc.

Jesienna dyskoteka

W godzinach popo³udniowych,
23 padziernika 2007r. w Zespole
Szkó³ Specjalnych przy DPS w Kad³ubie odby³a siê ju¿ po raz kolejny
Jesienna Dyskoteka zorganizowana przez nauczycieli tej¿e placówki.
Wszyscy bawili siê rewelacyjnie
przy dwiêkach muzyki i blasku dyskotekowych wiate³. Razem z uczniami ZSS i wychowankami DPS bawi³a
siê m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ Zawodowych ze Strzelec Opolskich.
Za rok kolejna Jesienna Dyskoteka, na któr¹ ju¿ czekaj¹ uczniowie.

Dyskusja o rodowisku
munalne w Strzelcach Opolskich. Pomiary wskaza³y, ¿e w ubieg³ym roku
jakoæ wód pobranych ze studni 3a
w Strzelcach Opolskich odpowiada³a wodzie niezadowalaj¹cej jakoci 
IV klasa (wapñ, siarczany).
W³anie do tego punktu pomiaru
jakoci wód w dyskusji uwagi mia³
radny K. Fabianowski  jako studni
wy³¹czonej z u¿ytku.
K. Gaworski, WIO, odpowiadaj¹c na te w¹tpliwoæ stwierdzi³, ¿e
zmiana punktu pomiarowego nie stanowi problemu.
Czym oddychamy?

Badania emisji zanieczyszczeñ
do atmosfery w województwie opolskim w latach 2001-2005 wskazuje,
¿e w województwie opolskim nast¹pi³o dwukrotne zmniejszenie emisji
zanieczyszczeñ py³owych oraz 5procentowy spadek emisji gazów. W
tym samym okresie w powiecie
strzeleckim spadek zanieczyszczeñ
py³owych i gazowych wyniós³ ok.
80%. I to cieszy, ale... struktura zanieczyszczeñ przedostaj¹cych siê do
atmosfery w powiecie strzeleckim
jest bardziej niekorzystna ni¿ w ca³ym województwie.
Niemniej ogólna ocena jakoci naszego powietrza w ubieg³ym roku 
dla kryterium ochrona zdrowia wypad³a bardzo dobrze: w ¿adnym z badanych czynników (m.in. benzen,
dwutlenek azotu, dwutlenek siarki,
tlenek wêgla, o³ów, ozon)  nie stwierdzono przekroczenia wartoci dopuszczalnej, a nasze powietrze sklasyfikowano w najwy¿szej klasie  A.
O czym radni mówili w dyskusji?
W¹tków by³o kilka.

Radny J. Cielik zwraca³ uwagê
na emisjê zanieczyszczeñ w zimie.
Nie chodzi o sam¹ wiadomoæ 
mówi³ - ale o stworzenie zachêt dla
mieszkañców do zmiany ogrzewania.
Trzeba w tym kierunku iæ - mówi³.
K. Gaworski odpowiada³, ¿e bez
d³ugofalowej polityki pañstwa w zakresie paliw nic nie da siê zrobiæ. Samorz¹dy nie pomog¹, bo mog¹ one
jedynie wspieraæ. Ta polityka musi
byæ realizowana bez wzglêdu na opcjê
polityczn¹. Z tym problemem inne
pañstwa siê upora³y poprzez system
zachêt i politykê energetyczn¹ oraz
system kar.
K. Fabianowski doda³, ¿e wielu
jego s¹siadów ma piece gazowe, ale
wielu z nich wróci³o do ogrzewania
czym popadnie. Dlaczego? Z powodu pieniêdzy! Kiedy rachunek za
gaz w skali miesi¹ca nie przekracza³
200 z³, dzi 700 z³.
Mówiono równie¿ o Powiatowym programie ochrony rodowiska
i rodkach, jakimi na ten cel dysponuje samorz¹d powiatowy.
Radny S. Tubek zauwa¿y³, ¿e na
jednej ze stron sprawozdania jest informacja ¿e aktualizacja PPO na lata
2007-2010 zostanie sporz¹dzona w
grudniu 2007 roku. Dlaczego dopiero
w grudniu, kiedy min¹³ ju¿ rok obowi¹zywania, teoretycznie, tego planu? Rozumiem, ¿e mo¿e to nie jest
wina powiatu, ale województwa, skoro do tej pory marsza³ek nie opracowa³ swojego programu - pyta³.
Naczelnik ROS w starostwie
J.Kusiñska wyjani³a, ¿e plany opracowywane s¹ na poziomie centralnym, wojewódzkim, powiatowym i
gminnym. My musimy siê opieraæ o
plany wojewódzkie, wiêc nie mo¿emy jakby wychodziæ przed szereg stwierdzi³a.
Radny K.Fabianowski przypomnia³, ¿e w latach 90., wiêkszoæ
sk³adowisk nie mia³a nawet wagi, wiêc
jak w taki sposób mamy dysponowaæ jakimi planami opartymi na rzetelnych informacjach. Wiêkszoæ planów przed akcesj¹ Polski do UE tworzona by³a z ma³o udokumentowanych danych. Plany powinny powstawaæ najpierw w gminie, powiecie, regionie a potem na szczeblu centralnym, nie na odwrót. Pan Inspektor opowiada³ o owocach funkcjonowania w wymiarze materialnym i
prawny, pañstwa, regionu, samorz¹du obywatela i przedsiêbiorstwa. My
za mamy rozdzia³ operacyjny np.
zaopatrzenie w wodê, to jest zadanie
samorz¹du. Nasuwa siê pytanie  jak
nasze dzia³ania i kompetencje mog³yby wchodziæ w oddzia³ywania, o których mówi Pan Inspektor - doda³.
mg

Wszystko w porz¹dku
Ponad 176 rodzajów produktów
¿ywnociowych ju¿ zosta³o przebadanych w naszym powiecie przez
strzelecki Sanepid. Do koñca roku
dojdzie oko³o 38 nastêpnych  w
trakcie kolejnych comiesiêcznych
kontroli. Jaki ich efekt?
- Wszystko jest w porz¹dku: w
padzierniku nie zakwestionowano
¿adnej próbki, a od pocz¹tku roku tylko trzy  mówi Justyna ¯o³nierz,
kierownik sekcji ¿ywienia w strzeleckiej Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej.  Kie³basê grillow¹ drobiow¹ zakwestionowano z
powodu niew³aciwego oznakowania
(to, co by³o napisane na etykiecie nie
mia³o pokrycia we wnêtrzu kie³basy), mielone miêso indycze pakowane  z powodu Salmonelli, a æwik³ê z

chrzanem w s³oiku  z powodu chemicznego konserwowania, bo przecie¿ szklane opakowanie nadawa³oby siê do pasteryzacji  zdrowszej
dla konsumentów metody przed³u¿ania trwa³oci.
Wszystkie te kontrole zosta³y
przeprowadzone zgodnie z odgórnymi wytycznymi, które okrelaj¹ jakie produkty i pod jakim k¹tem zostan¹ przebadane przez kontrolerów
w powiatowych stacjach sanitarnoepidemiologicznych. A spektrum kontroli jest bardzo szerokie  i dobrze,
bo przecie¿ w ten sposób chronione
jest nasze zdrowie.
Co siê bada? W³aciwie wszystko i pod wieloma aspektami. W padzierniku na przyk³ad kontrole ukierunkowane by³y m.in. na obecnoæ
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