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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy,
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

– uwzględniając czwarte wydanie europejskich wytycznych w sprawie kontroli jakości 
badań przesiewowych w kierunku raka piersi oraz jego diagnozowania, opublikowanych 
przez Komisję1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie zwalczania 
nowotworów2 oraz z dnia 25 października 2006 r. w sprawie raka piersi3,

– uwzględniając zalecenie Rady z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie badań przesiewowych 
oraz konkluzje Rady z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie ograniczenia obciążenia 
związanego z chorobami nowotworowymi,

A. mając na uwadze, że według Światowej Organizacji Zdrowia rak jest jedną z głównych 
przyczyn zgonów na świecie, a w 2004 r. spowodował ok. 13% wszystkich zgonów,

B. mając na uwadze, że najczęstsze rodzaje raka są różne u kobiet i mężczyzn, przy czym 
kobiety cierpią najczęściej na raka piersi, szyjki macicy, trzonu macicy, jajowodu, jajnika
i pochwy, lecz także na raka żołądka i jelita grubego; mając na uwadze, że wśród kobiet
w wielu krajach europejskich rośnie zachorowalność na raka piersi, dotykając także 
młodych kobiet, a co roku w Unii Europejskiej rak piersi dotyka 275 tys. kobiet,

C. mając na uwadze, że w ok. 30% przypadków można zapobiec rakowi i ograniczyć jego 
skutki poprzez wczesne wykrywanie i leczenie oraz że skuteczność krajowych programów 
badań przesiewowych kobiet jest niejednorodna i zależy od stopnia objęcia nimi żeńskiej 
części populacji, dostępności mammografii i jej jakości, leczenia i innych czynników, 

D. mając na uwadze, że zachorowalności na raka szyjki macicy (drugi po raku piersi 
najczęstszy rodzaj raka u kobiet) można zapobiegać dzięki odpowiedniemu leczeniu, 
takiemu jak szczepionki profilaktyczne przeciwko wirusom rakotwórczym,

1. uważa, że należy prowadzić więcej badań nad związkiem między rakiem a płcią, jak 
również odrębnych i całościowych badań nad wpływem środowiska pracy na 
zachorowalność na raka wśród kobiet, w tym badań nad oddziaływaniem szkodliwych 
substancji chemicznych i zanieczyszczenia środowiska, żywienia, trybu życia i czynników 
genetycznych oraz nad współdziałaniem wszystkich tych czynników;

                                               
1 Europejskie wytyczne w sprawie kontroli jakości badań przesiewowych w kierunku raka piersi oraz jego 
diagnozowania. Wydanie czwarte, Komisja Europejska, Dyrektor Generalny ds. Zdrowia i Ochrony 
Konsumentów, 2006.
2 P6_TA(2008)0121.
3 P6_TA(2006)0449.
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2. uważa, że pełne wdrożenie przez państwa członkowskie opublikowanych przez Komisję 
europejskich wytycznych w sprawie kontroli jakości badań przesiewowych w kierunku 
raka piersi oraz jego diagnozowania stanowi wstępny warunek ograniczenia wskaźników 
umieralności w UE, i podkreśla, że nadal utrzymują się różnice między państwami 
członkowskimi w zakresie wskaźników zachorowalności, umieralności i przeżywalności; 
uważa zatem, że konieczna jest wymiana najlepszych wzorców i zacieśnienie współpracy
w odniesieniu do krajowych strategii wyrównywania tych różnic;

3. przyjmuje z zadowoleniem propozycję Komisji w sprawie Partnerstwa europejskiego na 
rzecz walki z rakiem na lata 2009-2013 oraz propozycję zmniejszenia do 2013 r. 
obciążenia chorobami nowotworowymi poprzez objęcie 100% populacji badaniami 
przesiewowymi w kierunku raka piersi, raka szyjki macicy oraz raka jelita grubego
i wzywa państwa członkowskie do pełnego wdrożenia przedmiotowych wytycznych.


