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Temat Re: Prośba o zajęcie stanowiska
Od Paweł Wdówik <p.wdowik@mwomp.pl>
Do <ag@lex-nova.pl>
Data 2018-03-13 09:31
Priorytet Normalny

Szanowna Pani Doktor, 
 
W pełni zgadzam się z Pani stanowiskiem wskazującym na potrzebę okresowych badań lekarskich myśliwych
posługujących się bronią. Badania powinny być przeprowadzane okresowo ponieważ pogorszenie stanu zdrowia
mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo posługiwania się bronią wynika z procesów starzenia. W polskiej
populacji w badaniach NATPOL III PLUS z 2002 roku w grupie wiekowej 40-59 lat nadciśnienie tętnicze
wystąpiło u 34,1% a powyżej 59 lat u 57,5% natomiast w badaniu WOBASZ z 2005 roku w grupie wiekowej 45-54
lata częstość występowania tego schorzenia stwierdzono u 40% badanych mężczyzn a  w grupie 55-64 lata u
50%. Nadciśnienie tętnicze jest najczęstszą przyczyną nagłych incydentów naczyniowych (naczyniowe
uszkodzenie mózgu, retinopatia nadciśnieniowa), których następstwa bezpośrednio wpływają bezpieczeństwo
posługiwania się bronią. W badaniach przeprowadzonych na populacji 8603 osób i opublikowanych w 2012 r.
wykazano, że  na naczyniowe uszkodzenie mózgu chorują osoby w wieku powyżej 60 lat. W badanej populacji
zapadalność na naczyniowe uszkodzenie mózgu rosła proporcjonalnie wraz z wiekiem. W wyniku
przeprowadzonej analizy stwierdzono, że u osób po 61 roku życia zapadalność  jest prawie 3 razy większa
niż przed 60 rokiem życia. Także występowanie  chorób narządu wzroku, zwiększa się wraz z wiekiem i tak
np. zwyrodnienie plamki żółtej, zaćma starcza to choroby, które ujawniają się w wieku 50-60 lat. Ponadto
funkcje poznawcze i psychomotoryczne (rozrzut czasów reakcji, funkcje pamięci roboczej) słabną już po 55
roku życia i jest to uwarunkowane fizjologicznie (deficyty transmisji dopaminergicznej- Papenberg 2011).  
 
Z poważaniem 
Paweł Wdówik 
Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy  
 
Dnia 8 marca 2018 o 08:49 ag@lex-nova.pl napisał(a): 
 
 
Szanowny Panie Doktorze. 
 
 
W związku z odbywającymi się pracami legislacyjnymi nad ustawą Prawo  
łowieckie, zwracam się z prośbą o wydanie opinii w sprawie objęcia  
myśliwych regularnymi, okresowymi badaniami lekarskimi. Powyższy problem  
opisany jest szczegółowo w załaczonym przeze mnie piśmie. 
Z uwagi na kończący się proces legislacyjny (we wtorek 13 marca 2018  
roku odbędzie się ostatnie posiedzenie Komisji Senackiej w tej sprawie)  
uprzejmie proszę o pilne zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. 
 
 
Z wyrazami szacunku 
lek.med. Anna Gdula 
Prezes Fundacji LEX NOVA 
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