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Przedmiot: Rzadkie nowotwory 

Każdego roku u 540 000 obywateli Europy diagnozuje się rzadki nowotwór, co stanowi 22% 

wszystkich nowych przypadków zachorowania na nowotwór w Europie. W chwili obecnej w 

Unii Europejskiej jest ok. 4 300 000 pacjentów, u których zdiagnozowano rzadki nowotwór, 

24% ogółu obywateli Europy cierpi na chorobę nowotworową. 

Pomimo tych danych rzadkie nowotwory często zaniedbuje się w krajowych planach walki z 

rakiem, zaniedbują je również producenci leków. Wskutek takiego stanu rzeczy średni 

wskaźnik przeżywalności pacjentów, u których zdiagnozowano rzadki nowotwór, jest 

znacznie niższy (47%) niż u osób cierpiących na bardziej powszechne odmiany tej choroby. 

Dzięki pracy kilku zaangażowanych badaczy w przypadku niektórych rzadkich nowotworów 

możliwe jest obecnie osiągnięcie zadowalającego wskaźnika przeżywalności, przykładowo w 

przypadku raka głowy lub szyi. Jeżeli nowotwór głowy i szyi zostanie odpowiednio wcześnie 

zdiagnozowany, pacjent ma 80–90% szans na przeżycie. Jednak z uwagi na niewystarczający 

poziom opieki każdego roku na tę możliwą do wyleczenia, acz śmiertelną chorobę, umiera 

ponad 43 000 Europejczyków. W różnych rejonach UE obserwuje się różnice we wskaźniku 

przeżywalności pacjentów chorujących na nowotwory głowy i szyi, przy czym najgorsze 

prognozy mają pacjenci w Europie Wschodniej (27% w stosunku do 40% w całej Europie). 

Aby walczyć z nierównością musimy określić minimalne standardy usług dla pacjentów 

chorujących na rzadkie nowotwory, a także zapewnić im dostęp do odnośnych centrów 

zdrowotnych lub sieci współpracy posiadających wiedzę specjalistyczną i doświadczenie w 

wielu dziedzinach.  
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Mając to na uwadze, należy skierować do Komisji następujące pytania: 

1. Jakie działania podejmie, by wesprzeć państwa członkowskie we wprowadzaniu środków 

gwarantujących lepszą profilaktykę, terminową diagnozę i leczenie pacjentów chorujących na 

rzadkie odmiany nowotworów, w szczególności na te odmiany, w przypadku których nauka 

może zaoferować skuteczne leczenie, ale nie zawsze jeszcze dostępna jest odpowiednia 

infrastruktura do ich leczenia (np. nowotwory głowy i szyi)? 

2. Jakie dalsze działania przewiduje w związku z wynikami projektów finansowanych przez 

UE, takich jak RARECAREnet, EUROCHIP (1, 2, 3), EuroCanPlatform, ENCCA i inne z 

myślą o wypracowaniu ogólnoeuropejskich, wiążących minimalnych standardów usług dla 

pacjentów chorujących na rzadkie odmiany nowotworów? W jaki sposób będzie nadzorować 

wprowadzanie minimalnych standardów usług oraz śledzić ich wpływ na pacjentów? 


