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Spis to nie tylko ankieta

Birbynių g. 4a, 02121-30 Vilnius,
Lietuvos Respublika,
tel./fax 260 84 44

Bardzo ważną sprawą
jest wypełnienie ankiety pomocniczej do spisu
ludności, jaki się właśnie
odbywa. Ankietę można
wypełnić pod adresem
surasymas.stat.gov.lt
–
zajmuje to zaledwie parę
minut i wymaga odpowiedzi na cztery pytania:
o narodowość, język ojczysty, wyznanie i znane
języki. Jej wyniki będą
ważnym
argumentem
przy kształtowaniu polityki językowej, gdyż w
tym roku spis powszechny będzie przeprowadzany „wirtualnie” – na podstawie danych, które są w
rejestrach państwowych,

a te nie zawierają informacji o języku ojczystym
ani wyznaniu, dlatego koniecznie należy wypełnić
tę ankietę.
Bardzo ważną kwestią
jest też upewnienie się,
że posiada się indywidualny wpis o narodowości w rejestrze. Bo to na
podstawie tych wpisów
w rejestrach będzie sporządzana statystyka narodowości mieszkańców
Litwy w spisie powszechnym. To jest już procedura bardziej złożona, wymagająca wnioskowania
do urzędu metrykacji cywilnej – ale pozwalająca
załatwić sprawę raz, sku-
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tecznie i na zawsze. Plusem jest to, że przy okazji
można też złożyć wniosek o pozbycie się narosłych podczas okupacji
niepolskich końcówek w
nazwisku, a nawet o poprawną, polską pisownię
swojego imienia i nazwiska. Nieoceniona jest
tu pomoc Europejskiej
Fundacji Praw Człowieka, która nie tylko prowadzi szeroko zakrojoną
kampanię informacyjną o
spisie powszechnym, ale
również wszystkim chętnym nieodpłatnie udziela
pomocy prawnej w sprawie pisowni polskich nazwisk.

1. W dniach 20–26 stycznia obchodzimy Europejski Tydzień Walki z Rakiem
Szyjki Macicy. Państwowa
Kasa Chorych wzywa kobiety do aktywniejszego
dbania o swoje zdrowie nie
tylko w styczniu, ale przez
cały rok i przypominaja o
znaczeniu zapobiegania
tej chorobie onkologicznej.
Jaki mamy prewencyjny
program raka szyjki macicy na Litwie?
Na Litwie program profilaktyki raka szyjki macicy
jest realizowany od 17 lat.
Zgodnie z nim wszystkie

kobiety w wieku 25–59 lat,
które są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem
zdrowotnym, są zapraszane na bezpłatne badania
przesiewowe w kierunku
raka szyjki macicy co trzy
lata.
2. Jaki jest cel programu?
Programy
profilaktyczne mają na celu jak
najwcześniejsze
wykrycie choroby, a następnie
skuteczną terapię. Liczba
kobiet wykonujących bezpłatne badania przesiewowe w kierunku raka szyjki
macicy od lat utrzymuje się
na stałym poziomie. W programie co roku uczestniczy
ponad 100 tys. kobiet. Niestety, w ubiegłym roku liczba ta była znacznie niższa.

Według wstępnych danych
w 2020 r. wykonano bezpłatne badania przesiewowe w kierunku raka szyjki
macicy nieco ponad 88 tys.
kobiet. Wpływ na to miała
pandemia koronawirusa.
3. Czy rak szyjki macicy
występuje często?
Rak szyjki macicy pozostaje jedną z najczęstszych
przyczyn zgonów kobiet,
dlatego konieczne są badania przesiewowe, aby jak
najwcześniej wykryć choroby przedrakowe. Docelowy wiek pacjentek w
tym programie, podobnie
jak w innych programach
profilaktycznych, nie jest
przypadkowy, ponieważ
właśnie w tym wieku choroba występuje najczęściej.

