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mentarnych,
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Na drugim miejscu uplaubiegłą sobotę, Łotysze wy- sowała się powstała specjalbrali skład nowego parlamen- nie na wybory Partia Reform
tu. Najwięcej głosów (28,4 Zaltersa, którą były prezyproc.) i miejsc (31) w 101-oso- dent Valdis Zalters założył
bowym łotewskim Saemasie przed kilkoma miesiącami
zdobyło uważane za prorosyj- po przegranej w wyborach o
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Fot. PAP-EPA
drugą kadencję prezydencką.
Partia Zaltersa zdobyła 20,8
proc. poparcia wyborców.
Oznacza to, że Partia Reform
otrzyma 22 mandaty i będzie
drugim co do wielkości ugrupowaniem parlamentarnym.
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Poparcie dla inicjatywy
Tomasza Snarskiego
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Imieniny: Andrzeja, Dionizego, Eustachiusza, Fausta, Filipa, Franciszka, Helmuta,
Jana, Klemensa, Miłowuja i Pawła

TRZY PYTANIA DO...
...Algirdasa Rumskasa, lekarza urologa Centrum Medycyny i Diagnostyki w Wilnie
W ubiegłym tygodniu był obchodzony Światowy Dzień
Walki z Rakiem Prostaty, którego celem było zwrócenie
uwagi społeczeństwa na fakt, że mężczyźni coraz częściej
cierpią na tę chorobę. A więc jak wysoka jest zachorowalność na
ten rodzaj raka i jakie są jego objawy?
Niestety, rak prostaty jest najczęstszym zachorowaniem onkologicznym mężczyzn na Litwie. Corocznie jest diagnozowany u 3
tys. mężczyzn, a 500-600 osób od niego umiera. Raka prostaty
można podejrzewać po zauważeniu takich objawów jak: trudniejsze, bolesne i bardziej częste oddawanie moczu, szczególnie w nocy;
zwiększone parcie na pęcherz; nieprzyjemne odczucia w miednicy;
pojawienie się krwi w moczu oraz obniżenie potencji. Jednak te objawy są zauważalne w późniejszych stadiach choroby, gdyż zaczyna
się ona bez żadnych objaw...
Jakie są przyczyny tego zachorowania onkologicznego?
Przyczyny raka prostaty dotychczas nie są do końca wyjaśnione. Wiadomo, że większe ryzyko zachorowania jest
u tych mężczyzn, w których rodzinach ktoś już chorował na raka
prostaty. Ryzyko zwiększa też niezdrowe odżywianie, nadmierne
spożywanie wielkiej ilości tłuszczu pochodzenia zwierzęcego oraz
niedostateczna ilość świeżych owoców i warzyw. Najczęściej ta onkologiczna choroba atakuje panów powyżej 50 lat. Jednak ostatnio
zauważalna jest tendencja, że wiek pacjentów jest coraz młodszy.
Cieszy przynajmniej to, że choroba, odkryta we wczesnym stadium,
jest całkowicie wyleczalna.
W jaki sposób mężczyźni mogą ochronić się przed tą
chorobą?
Najpierw radzę wykonywać profilaktyczne badania prostaty przynajmniej raz na rok mężczyznom powyżej 45 lat i dwa
razy na rok — powyżej 50 lat. Dobrym środkiem profilaktycznym
są pomidory i z nich wytworzone produkty, n. p. keczup. Pomidory
są polecane z powodu zawartego w nich likopenu. Także naukowcy
udowodnili, że ryzyko raka prostaty zmniejszają suplementy, zawierające selen.
Rozmawiała Brygita Łapszewicz
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Człowieka wystąpiła
z poparciem dla inicjatywy asystenta Katedry Prawa
Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej Uniwersytetu Gdańskiego
Tomasza Snarskiego, który 31
marca 2011 roku do Parlamentu Europejskiego wysłał petycję
pt. „Prawa językowe Polaków
na Litwie”, której problematyka
będzie przedmiotem prac Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego.
Petycja porusza głównie
problem uprawnień językowych
polskiej mniejszości: pisowni imion i nazwisk, używania
oznaczeń miejscowości czy ulic
w języku mniejszości. Zabiega
również o przestrzeganie standardów europejskiego systemu
ochrony praw człowieka na Litwie (pełna treść petycji znajduje się na stronie Fundacji). Skutkiem interwencji Pana Tomasza
Snarskiego jest to, że Parlament
Europejski w ramach prac Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego zapozna się bliżej z
problemami polskiej mniejszości na Litwie. Pierwsze działania
w tym zakresie zostały już podjęte. 19 lipca Erminia Mazzoni,
przewodnicząca Komisji Petycji PE, poinformowała, że petycja została rozpatrzona przez
Komisję. Uznano, że poruszone w niej kwestie przesądzają
o dopuszczalności petycji, a jej
przedmiot objęty jest zakresem
działalności Unii Europejskiej.
Komisja Petycji PE wszczęła
badanie petycji i postanowiła
zwrócić się do Komisji Europejskiej o przeprowadzenie wstępnego badania różnych aspektów

zagadnienia. EFPCz, realizując
swój nadrzędny cel, jakim jest
obrona praw człowieka, stanowczo zachęca do podpisywania
wniosków popierających petycję Pana Tomasza Snarskiego.
Znaczna liczba wniosków mogłaby spowodować nagłośnienie
problemów polskiej mniejszości
oraz uwiarygodnienie zarzutów
zawartych w petycji, podwyższając tym samym szanse jej
powodzenia. Zachęcamy zatem
wszystkich zainteresowanych do
jej poparcia. Wzór pisma poparcia petycji jest dostępny na stronie internetowej Europejskiej
Fundacji Praw Człowieka.
Można go wysyłać bezpośrednio drogą pocztową na adres Komisji Petycji Parlamentu
Europejskiego: European Parliament Committee on Petitions The Secretariat Rue Wirtz
B-1047 Bruxelles, faxem +32 2
284 68 44, bądź drogą mailową
na adres: ip-PETI@europarl.europa.eu. Wniosek można również składać za pomocą formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej
Parlamentu Europejskiego (więcej na ten temat na stronie Fundacji).
Wypełnione pismo poparcia
petycji można również kierować
do nas na adres: ul. Liepkalnio
103, LT-02121, Wilno. Zapraszamy także do naszego biura
codziennie w godz.: Pn. 9.0013.00 Wt. 15.00-19.00 Śr. 9.0013.00 Czw. 9.00-13.00 Pt. 15.0019.00 Fundacja stoi w obronie
praw człowieka. Twoich praw!
Europejska Fundacja Praw
Człowieka www.efhr.eu, e-mail: efhr@efhr.eu
tel.: +37069150822
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