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Komisja Zdrowia, obradująca pod przewodnictwem posła Bartosza Arłukowicza (PO), przewodniczącego Komisji Zdrowia, zrealizowała następujący porządek dzienny:
– rozpatrzenie rządowego dokumentu „Sprawozdanie z realizacji Programu
Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce w 2014 r.”
(druk nr 191),
– rozpatrzenie rządowego dokumentu „Sprawozdanie z realizacji Programu
Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce w 2015
roku” (druk nr 893).
W posiedzeniu udział wzięli: Jarosław Pinkas sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia ze współpracownikiem, Grzegorz Hudzik zastępca głównego inspektora sanitarnego ze współpracownikiem,
Wanda Fidelus-Ninkiewicz dyrektor Biura Naczelnej Izby Lekarskiej, Paweł Goryński zastępca
kierownika Zakładu-Centrum Monitorowania Analiz Stanu Zdrowia Ludności w Narodowym Instytucie
Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny, Krzysztof Przewoźniak zastępca dyrektora
Centrum Współpracy z WHO przy Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz Mateusz Moksik asystent przewodniczącego Komisji.
W posiedzeniu udział wzięli pracownicy Kancelarii Sejmu: Longina Grzegrzułka, Małgorzata SiedleckaNowak oraz Monika Żołnierowicz-Kasprzyk- z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych.
Przewodniczący poseł Bartosz Arłukowicz (PO):
Otwieram posiedzenie Komisji Zdrowia. Stwierdzam kworum. Porządek dzisiejszego
posiedzenia przewiduje rozpatrzenie rządowego dokumentu „Sprawozdanie z realizacji
Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce w 2014 r.”,
druk nr 191. Przedstawia minister zdrowia. Pkt 2 – rozpatrzenie rządowego dokumentu
„Sprawozdanie z realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia
Tytoniu w Polsce w 2015 roku”, druk nr 893. Przedstawia minister zdrowia.
Czy są uwagi do porządku dziennego? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do realizacji pierwszego punktu. Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu,
skierował w dniu 15 stycznia 2016 r. rządowy dokument „Sprawozdanie z realizacji
Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce w 2014 r.”,
druk nr 191, oraz, w dniu 4 października 2016 r., rządowy dokument „Sprawozdanie
z realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce
w 2015 roku”, druk nr 893, do Komisji w celu rozpatrzenia i przygotowania sprawozdania. Na koniec posiedzenia w sprawie druków nr 191 i 893, Komisja będzie musiała
podjąć decyzję o ich przyjęciu lub odrzuceniu oraz wybrać posła sprawozdawcę, który
przedstawi na posiedzeniu Sejmu sprawozdanie Komisji Zdrowia.
Proponuję, aby oba sprawozdania rozpatrzyć łącznie, przyjąć dwa sprawozdania
i wybrać jednego sprawozdawcę. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę zgłoszeń. Wobec braku
sprzeciwu, Komisja przyjęła tę propozycję. Bardzo proszę ministra zdrowia o zabranie
głosu i przedstawienie w jednym wystąpieniu obu tych dokumentów. Bardzo proszę.
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Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas:
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie i panowie posłowie, szanowni państwo,
tytoń wciąż jest, niestety, dużym wyzwaniem dla naszego społeczeństwa i państwa.
Liczba zgonów spowodowanych paleniem tytoniu to blisko 67 tys. rocznie. Żeby to lepiej
zobrazować, powiem, że przedwczesne zgony mężczyzn w wieku 38-69 lat to w 38-procentach zgony związane z paleniem tytoniu, z czego 55% – ponad połowę – powoduje bezpośrednio nowotwór powstały na skutek palenia. Chodzi zwłaszcza o nowotwory płuca.
W Polsce rak płuca jest najczęstszą przyczyną zgonów spośród nowotworów złośliwych,
zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. Aż 94% przypadków raka płuca u mężczyzn jest
wynikiem palenia tytoniu. U kobiet, odpowiednio, wciąż bardzo wysoka liczba – 68%.
Oznacza to, że tylko z powodu palenia tytoniu w ubiegłych latach w Polsce na nowotwór
płuca umierało rocznie ponad 15 tys. mężczyzn i 4200 kobiet.
Dodatkowe straty powoduje narażenie na dym tytoniowy osób, które nie palą.
Z powodu ekspozycji na dym tytoniowy umiera rocznie blisko 2 tys. niepalących, głównie
z powodu choroby niedokrwiennej serca, udaru mózgu, raka płuca i przewlekłych chorób układu oddechowego. I właśnie ograniczenie ekspozycji na dym tytoniowy, zarówno
czynnej, jak i biernej, jest celem prowadzonej obecnie edukacji w ramach Programu
Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce, którą rozpoczęto
w roku 2014 i będzie ona realizowana do roku 2018.
W ramach tej edycji Programu w latach 2014-2015 prowadzono regularne badania
w zakresie zachowań i postaw wobec palenia tytoniu, monitorowano uprawy, dbano
o systematyczną i skuteczną egzekucję przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed
następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, organizowano szkolenia dla personelu medycznego, zapewniono palącym dostęp do specjalistycznej terapii, i to w sposób bardzo różny. Starano się dotrzeć do palących wszelkimi możliwymi drogami, przy
pomocy plakatów, ulotek, a także oczywiście przez radio, telewizję i prasę, ale również
przez konsultacje telefoniczne, których w samym roku 2015 przeprowadzono ponad 6
tys. Prowadzono również wiele działań edukacyjnych i profilaktycznych. Jako że rolę
koordynatora spośród podmiotów realizujących Program pełnił Główny Inspektor Sanitarny, jeżeli pan przewodniczący pozwoli, pan minister także zabierze głos i przedstawi
państwu szczegółowe informacje.
Powiem jeszcze, że w wyniku dotychczasowych edycji Programu możemy obserwować
wyraźną poprawę w zachowaniach zdrowotnych Polaków. W latach 1990-1993 codziennie paliła ponad połowa populacji mężczyzn i aż ¼ populacji kobiet…
Przewodniczący poseł Bartosz Arłukowicz (PO):
Panie ministrze, sekunda. Bardzo proszę o ciszę na sali.
Sekretarz stanu w MZ Jarosław Pinkas:
Dziękuję bardzo. W 2011 r. było to już około 30% mężczyzn i 17% kobiet. Nie mówiąc
już o latach 80., kiedy w ogólnej populacji paliło 42% obywateli. Na tym polu możemy
odnotować bardzo pozytywną tendencję, gdyż w 2015 r. było to już tylko 24%, aczkolwiek
można powiedzieć, że aż 24%.
Oczywiście, jeszcze wiele pracy przed nami, naszym celem jest bowiem całkowita eliminacja palenia, zarówno w odniesieniu do zwykłych wyrobów tytoniowych, jak i wszystkich nowatorskich rozwiązań – papierosów elektronicznych i wszystkich nowych produktów. Warto w tym kontekście wspomnieć o przyjętej 8 września tego roku nowelizacji
ustawy z 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwem używania tytoniu i wyrobów
tytoniowych, która uderza w bardzo szerokie spektrum produktów. Ustanawia, między
innymi, zakaz wprowadzania do obrotu papierosów posiadających charakterystyczny
aromat, wprowadza obowiązek umieszczania na opakowaniach ostrzeżeń zdrowotnych
oraz zdjęć przedstawiających zdrowotne konsekwencje palenia tytoniu, zakaz reklamy
i promocji e-papierosów, zakaz ich sprzedaży osobom poniżej 18 roku życia oraz ograniczenia miejsc do ich palenia, analogicznie do obecnie obowiązującego zakazu palenia
papierosów. Korzystne tendencje obserwowane dzięki prowadzonym pracom wymagają
utrzymania, dlatego ważne jest kontynuowanie realizacji Programu w ramach Narodowego Programu Zdrowia od roku 2018. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący.
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Przewodniczący poseł Bartosz Arłukowicz (PO):
Bardzo dziękuję. Rozpoczynamy dyskusję. Kto z pań i panów posłów chce zabrać głos?
Nie widzę zgłoszeń. Czy ktoś z państwa chce jeszcze zabrać głos?
Czy akceptują państwo taką możliwość, aby przyjąć te dokumenty na zasadzie braku
sprzeciwu? Nie słyszę głosów sprzeciwu. Czy ktoś jest przeciwny przyjęciu sprawozdań
z dwóch druków, które wymieniłem wcześniej? Nie słyszę sprzeciwu. Druki zostały przyjęte.
Musimy wybrać posła sprawozdawcę. Może to być jeden poseł sprawozdawca. Pan
poseł Latos.
Poseł Tomasz Latos (PiS):
Może pani poseł Szczurek-Żelazko, jeśli mogę zaproponować.
Przewodniczący poseł Bartosz Arłukowicz (PO):
Pani poseł Libera też wyraża taką chęć. Czy panie się porozumieją, czy będzie jakiś kłopot? Tak, jest akceptacja. Czyli, pani poseł Małecka-Libera. Czy ktoś jest przeciw? Nie
widzę zgłoszeń.
Jeszcze, drodzy państwo, mam bardzo smutną informację. Zmarł pan mecenas Bogdan Cichy, nasz legislator. Mnie ta informacja bardzo poruszyła. Myślę, że i każdego
z państwa. Uczcijmy minutą ciszy jego pamięć i wieloletnią pracę w Sejmie.
Dziękuję bardzo.
Jeszcze pani poseł Małecka-Libera w sprawach różnych.
Poseł Beata Małecka-Libera (PO):
Szanowni pastwo, ja z kolei mam do przekazania taką informację, że 24 listopada,
w czwartek, o godzinie 9.30 odbędzie się już trzeci Kongres Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Warszawskim. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich członków Komisji
Zdrowia oraz wszystkich zainteresowanych.
Przewodniczący poseł Bartosz Arłukowicz (PO):
Z tego, co wiem – skoro już jest część ogłoszeniowa – jutro, o godzinie 10.00, zbiera się
podkomisja w sprawie marihuany. Gdzie to będzie? W Sali Kolumnowej. Jeśli ktoś jest
zainteresowany, to dla posłów jest wstęp otwarty.
Bardzo państwu dziękuję i proszę jeszcze do mnie prezydium, bo mam do przekazania informację dla prezydium. Wszyscy są tutaj. Dziękuję.
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