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kiedy w 1926 roku powstal Polski Komitet Walki z Rakiem, to przesłaniem tej społecznej instytucji była prawda,
dziś już dla nas oczywista: rak jest nie tylko osobistą tragedią chorego, jest to problem społeczny, nasza wspólna sprawa.
Potrzebna jest bowiem pomoc calego społeczenstwa, aby zapanować nad narastającą liczbą zachorowań, skutecznie diagnozować i leczyć tę chorobę. I tak jest nadal: zaopatrzenie chorych na raka w polskim gospodarstwie spolecznym jest
bardzo trudnym, a moralnie fundamentalnym zadaniem. Tym ważniejsze jest zatem, by wykorzystać wszelkie narzędzia
pozwalające zapobiegać tej chorobie.
Bardzo wiele nowotworów, a przede wszystkim rak płuca (rocznie umiera na tę chorobę w Polsce okolo 25 tysięcy
ludzi) wywołuje palenie papierosów. Wiele uczyniono w naszym kraju, by propagować porzucanie nalogu, ograniczać narażanie osób niepalących na kontakt z dymem papierosowym, ale wiadomo, ze najistotniejsze jest to, aby jak najmniej osób
miało możliwość popadnięcia w ten nalóg.
Chodzi zatem o ludzi młodych. Zwracamy się do Pana Premiera z prośbą, by użył Pan narzędzi ekonomicznych, które najskuteczniej poslużą powstrzymaniu nałogowego palenia papierosów tak, jak to jest tylko możliwe. Otóż
najistotniejsze jest dziś, aby ludzie młodzi NIE ZACZYNALI NAŁOGOWO PALIĆ. Podniesienie ceny papierosów
najtańszych poprzez użycie wlaściwych narzędzi ekonomicznych (zmiana struktury akcyzy - obniżenie stawki procentowej, zgodnie z rekomendacjami WHO) daje szansę odcięcia ludzi najmłodszych od łatwego i ciągłego dostępu do tego
rakotwórczego produktu. Niepokoją nas próby wpływania na rozwiązania z tego obszaru przez koncerny tytoniowe - co
w ubiegłym roku ujawniła prasa ogólnopolska. Jesteśmy gotowi wspomóc Pana działania w tych sprawach i liczymy na
to, że użyje Pan, rozumiejąc powagę tej sprawy i jej znaczenia dla zdrowia publicznego, wszelkich srodków by długofalowo chronić zdrowie całej populacji. W najlepiej rozumianej trosce o zdrowie ludzkie, powinniśmy sięgać po rozwiązania
jakimi posłuzylo się już ponad 20 państw Unii Europejskiej - klubu, do którego przystąpiliśmy dobrowolnie z uwagi na
jego cywilizacyjne przymioty. To te same rozwiązania. które zaleca jako optymalne dla pogodzenia stabilności wpływów
budżetowych i równoczesnej ochrony zdrowia, Światowa Organizacja Zdrowia - WHO.
Jest Pan znany z umiejętności pragmatycznego, a jednocześnie długofalowego planowania. Wiemy, że rozumie
Pan doskonale, jak ważnym składnikiem polskiego kapitału jest nasze zdrowie. Prosimy, aby zainwestowal Pan w nie swoją
ogromną wiedzę, doświadczenie i glębokie rozumienie wspólnego społecznego dobra.
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