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Przedmiot: Wady obecnej polityki UE w zakresie nowotworu jelita grubego

Nowotwór jelita grubego jest drugą przyczyną zgonów z powodu raka w Europie (200 
000 zgonów rocznie). Profilaktyczne badania przesiewowe zalecone w 2003 przez Radę Unii 
Europejskiej mogłyby zmniejszyć liczbę zgonów o 60 000 rocznie. Pierwsze sprawozdanie z 
2008 r. w sprawie wdrażania zaleceń Rady w państwach członkowskich pokazuje, że badania 
przesiewowe w kierunku nowotworu jelita grubego mają najniższy wskaźnik wykonania 
spośród wszystkich zaleconych badań przesiewowych w całej UE. W UE przeprowadzono 
mniej niż połowę zalecanej minimalnej rocznej liczby badań przesiewowych, a tylko 12 
państw członkowskich wprowadziło programy wczesnego wykrywania obejmujące ogół 
społeczeństwa. 

W unijnym programie prac na rzecz zdrowia na lata 2010 i 2011 nie zawarto żadnych 
konkretnych wniosków z zakresu nowotworu jelita grubego pomimo możliwych do 
osiągnięcia postępów. Dodatkowe badania mogłyby zwiększyć opłacalność działań 
profilaktycznych i zapewnić testy bardziej przyjazne dla pacjentów.

W 2006 r. Komisja wydała „Europejskie wytyczne w sprawie kontroli jakości badań 
przesiewowych w kierunku raka piersi”, a w 2008 r. „Europejskie wytyczne w sprawie 
kontroli jakości badań przesiewowych w kierunku raka mózgu”. Nie udało jej się jednak 
zrealizować zamiaru opublikowania jesienią 2010 r. europejskich wytycznych w sprawie 
kontroli jakości badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego. 
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W listopadzie 2010 r. Parlament Europejski przyjął pisemne oświadczenie nr 68/2010 w 
sprawie walki z nowotworem jelita grubego w UE. W oświadczeniu tym wzywa on Komisję 
Europejską i państwa członkowskie do: 

- wspierania kampanii informacyjnych w UE na temat czynników stylu życia 
przyczyniających się do występowania nowotworów jelita grubego, skierowanych 
przede wszystkim do nastolatków i młodzieży pełnoletniej, 

- zachęcania do wprowadzania wzorców w zakresie badań przesiewowych w kierunku 
nowotworu jelita grubego we wszystkich krajach UE oraz do publikowania 
sprawozdań z postępów co dwa lata,

- nadania priorytetowego charakteru propagowaniu wyników badań naukowych 
związanych z badaniami przesiewowymi na obecność nowotworów jelita grubego 
oraz wiedzy na ten temat w przyszłych planach prac 7. programu ramowego w
dziedzinie badań naukowych i unijnego programu ochrony zdrowia publicznego,

- wprowadzenia badania przesiewowego w kierunku nowotworu jelita grubego na 
szczeblu krajowym zgodnie z wytycznymi UE;

Chcielibyśmy w tym kontekście zadać Komisji następujące pytania: 

1. Jakie dodatkowe środki podejmie Komisja w celu przyspieszenia wdrażania krajowych 
programów badań przesiewowych obejmujących ogół społeczeństwa w państwach 
członkowskich UE? 

2. Czy Komisja zwróci większą uwagę na problem nowotworu jelita grubego w przyszłych 
programach badawczych dotyczących zdrowia, a jeśli tak – na czym się skupi i w jaki 
sposób wszystkie zainteresowane strony będą mogły wesprzeć proces planowania i 
podejmowania decyzji? 

3. Kiedy Komisja planuje opublikowanie wytycznych w sprawie nowotworu jelita grubego i 
co spowodowało zwłokę?


