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Vec: Nedostatky súčasnej politiky EÚ vo veci rakoviny hrubého čreva konečníka

Rakovina hrubého čreva konečníka (CRC) je druhým najrozšírenejším typom rakoviny v 
Európe, ročne na ňu zomiera viac ako 200 000 ľudí. Rada ministrov od roku 2003 odporúča 
preventívne skríningové opatrenia, čím sa môže znížiť počet pacientov až o 60 000 za rok. 
Prvá správa členským štátom z roku 2008 o vykonávaní odporúčaní Rady ukázala, že skríning 
rakoviny hrubého čreva konečníka sa uskutočňuje v najnižšej miere v porovnaní s ostatnými 
odporúčanými skríningmi v EÚ. V EÚ sa uskutočnila menej ako polovica minimálneho 
ročného odporúčaného počtu skríningov a iba 12 členských štátov použilo programy na 
včasné odhalenie rakoviny. 

Pracovný program EÚ v oblasti zdravia na roky 2010 a 2011 sa nezmieňuje o žiadnych 
špecifických výzvach v oblasti rakoviny hrubého čreva a konečníka napriek tomu, že by tu 
mohol byť zaznamenaný možný pokrok. Dodatočný výskum by mohol zlepšiť efektívnosť 
nákladov na preventívne opatrenia a prispieť k vytvoreniu prijateľnejšieho testovania 
pacientov.

Európska komisia v roku 2006 zostavila európske usmernenia na zabezpečenie kvality 
skríningu rakoviny prsníka a v roku 2008 európske usmernenia na zabezpečenie kvality 
skríningu rakoviny kŕčka maternice. Nenaplnila však svoj zámer vypracovať na jeseň roku 
2010 európske usmernenia na zabezpečenie kvality skríningu rakoviny hrubého čreva a 
konečníka.  
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V novembri 2010 Európsky parlament prijal písomné vyhlásenie č. 68/2010 o boji proti 
rakovine konečníka v EÚ. Toto písomné vyhlásenie vyzýva Európsku komisiu a členské štáty 
aby : 

- podporovali v EÚ kampane na zvýšenie povedomia o faktoroch spôsobujúcich 
rakovinu hrubého čreva a konečníka zamerané na tínedžerov a mladých ľudí, 

- podporovali uplatňovanie osvedčených postupov oblasti skríningu tohto druhu 
rakoviny vo všetkých krajinách EÚ a každé dva roky uverejňovali správy o pokroku,

- zabezpečili, aby sa šírenie výsledkov výskumu a poznatkov v súvislosti so skríningom 
tohto typu rakoviny stalo prioritou budúcich pracovných programov v rámci 7. 
rámcového programu pre výskum a programu EÚ v oblasti zdravia,

- zaviedli celoštátny skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka v súlade s 
usmerneniami EÚ;

S ohľadom na tieto body by sme Komisii chceli položiť zopár otázok: 

1. Aké ďalšie opatrenia Komisia prijme, aby urýchlila vykonávanie národných programov v 
oblasti skríningových vyšetrení obyvateľov členských štátoch EÚ? 

2. Bude Komisia v budúcnosti venovať väčšiu pozornosť výskumu rakoviny hrubého čreva 
a konečníka v programoch verejného zdravia a pokiaľ áno, na čo sa pri tom zameria a 
akým spôsobom môžu príslušné zainteresované strany podporiť plánovanie a 
rozhodovanie v tomto procese? 

3. Kedy sa Komisia chystá zverejniť usmernenia o skríningu rakoviny hrubého čreva a 
konečníka a z akých dôvodov tak už neučinila?


