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Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000134/2018 

do Komisji 
art. 128 Regulaminu PE 

Daniela Aiuto 
Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia 

Przedmiot: Wyzwania i strategie polityczne w walce z rakiem u kobiet i powiązanymi 
współwystępującymi schorzeniami 

Jeden na trzech Europejczyków pada ofiarą nowotworu, a państwa członkowskie nie podejmują 
wystarczających działań, by temu zapobiec. Niektóre nowotwory, takie jak rak piersi, macicy i szyjki 
macicy, występują głównie lub wyłącznie u kobiet. Rak piersi jest najczęstszą śmiertelną odmianą raka 
wśród kobiet w UE i na całym świecie. Dane wskazują, że jeśli rak piersi jest u kobiet wcześnie 
zdiagnozowany i otrzymają one terminowe leczenie, wskaźnik przeżywalności wynosi nawet około 
80%. Pokazuje to, jak duże znaczenie mają wysokiej jakości badania przesiewowe populacji. Jednak 
nawet jeśli kobietom uda się pokonać raka, często to jeszcze nie koniec walki. Borykają się one z 
poważnymi i zazwyczaj lekceważonymi problemami psychologicznymi – w szczególności, jeżeli 
przeszły zabieg histerotomii lub mastektomii. Kobiety i członkowie ich rodzin powinny otrzymywać 
odpowiednie wsparcie w postaci opieki psychologicznej. 

Mimo że występowanie u kobiet tych rodzajów raka jest tak powszechne, nie przyciąga ono 
wystarczającej uwagi opinii publicznej i decydentów politycznych. Kobietom i ich rodzinom bardzo 
trudno jest otrzymać całościowe leczenie, które odpowiada wszystkim ich potrzebom. Bardzo ważne 
jest, by kobiety miały łatwy dostęp do badań przesiewowych, taniego i jednakowego leczenia oraz 
wsparcia, pomocy dostosowanej do sytuacji i informacji na temat stylu życia, który może pomóc w 
zapobieganiu zachorowaniom na raka. 

1. Czy Komisja i państwa członkowskie rozważą przygotowanie strategii na szczeblu UE, aby 
zagwarantować, że sektor zdrowia całościowo zajmuje się problemami związanymi z rakiem, z 
którymi zmagają się kobiety? Strategia powinna być oparta na powszechnym gromadzeniu i 
analizie segregowanych ze względu na płeć danych dotyczących zachorowań na raka i wskaźnika 
przeżywalności oraz powinna obejmować dostęp do dokładnych informacji, profilaktyki, wysokiej 
jakości badań przesiewowych, diagnozy i obserwacji oraz dostęp do leczenia i wsparcia po 
wyzdrowieniu. 

2. Czy Komisja planuje przygotowanie standardów dla programów badań przesiewowych raka 
obejmujących wszystkie państwa członkowskie oraz większe inwestycje w programy badawcze i 
infrastrukturę opieki zdrowotnej w państwach członkowskich, w których badania przesiewowe nie 
są aż tak powszechne? 

3. Czy Komisja i państwa członkowskie planują prowadzenie kampanii informacyjnej na temat 
profilaktyki chorób nowotworowych, która obejmowałaby udzielanie informacji na temat zdrowego 
stylu życia i uczestnictwa w wysokiej jakości krajowych badaniach przesiewowych populacji 
dotyczących raka piersi i szyjki macicy? 
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