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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, 
tieto návrhy:

– so zreteľom na štvrté vydanie Európskych usmernení Komisie o zabezpečení kvality v 
skríningu a diagnostikovaní rakoviny prsníka1,

– so zreteľom na svoje uznesenie o boji proti rakovine z 10. apríla 20082 a o rakovine 
prsníka z 25. októbra 20063,

– so zreteľom na odporúčanie Európskej rady z 2. decembra 2003 o skríningu rakoviny, ako 
aj na závery Rady o znižovaní zaťaženia spôsobeného rakovinou z 22. mája 2008;

A. keďže podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je rakovina jednou z hlavných príčin 
úmrtia vo svete a v roku 2004 zapríčinila okolo 13 % všetkých úmrtí,

B. keďže najčastejšie druhy rakoviny u žien a mužov sú odlišné a ženy sú zväčša postihnuté 
rakovinou prsníka, krčka maternice, sliznice maternice, vajíčkovodov, vaječníkov a 
vagíny, ale často aj rakovinou žalúdka, konečníka a hrubého čreva; keďže výskyt rakoviny 
prsníka u žien sa v mnohých európskych krajinách zvyšuje, pričom postihuje aj mladšie 
ženy, a v EÚ každoročne ochorie 275 000 žien na rakovinu prsníka; 

C. keďže asi 30 percentám prípadov rakoviny možno predísť a ich dôsledky znížiť včasným 
zistením a liečbou, pričom účinnosť národných programov skríningu pre ženy je rôzna a 
závisí od rozsahu lekárskej starostlivosti venovanej ženskej populácii, dostupnosti 
mamografie a jej kvality, od liečby a iných faktorov,

D. keďže výskytu rakoviny krčka maternice (druhého najčastejšieho typu rakoviny u žien po 
rakovine prsníka) možno predchádzať vhodnou liečbou, ako je napr. profylaktická 
vakcinácia proti karcinogénnym vírusom,

1. domnieva sa, že je potrebný dôkladnejší výskum súvislosti medzi rakovinou a pohlavím, 
ako aj špecifický, nie útržkovitý výskum vplyvu pracovného prostredia na výskyt 
rakoviny u žien vrátane výskumu pôsobenia škodlivých chemických látok a znečistenia 
životného prostredia, výživy, životného štýlu, genetických faktorov a vzájomného 
pôsobenia všetkých týchto faktorov;

2. domnieva sa, že predpokladom zníženia úmrtnosti v EÚ je, aby členské štáty dôkladne 
vykonávali Európske usmernenia o zabezpečení kvality v skríningu a diagnostikovaní 
rakoviny prsníka, ktoré vydala Komisia, a podčiarkuje, že rozdiely medzi členskými 
štátmi vo výskyte rakoviny, miere úmrtnosti a prežitia stále pretrvávajú; domnieva sa 

                                               
1 Európske usmernenia o zabezpečení kvality v skríningu a diagnostikovaní rakoviny prsníka. Štvrté vydanie, 
Európska komisia, generálny riaditeľ pre zdravie a ochranu spotrebiteľa, 2006.
2 P6_TA(2008)0121
3 P6_TA(2006)0449
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preto, že je potrebné vymieňať si osvedčené postupy a posilniť spoluprácu v oblasti 
národných stratégií na riešenie týchto nerovností;

3. víta návrh Komisie o európskom partnerstve pre opatrenia na boj proti rakovine na roky 
2009 – 2013 a návrh na zníženie záťaže v dôsledku rakoviny zavedením stopercentného 
skríningu rakoviny prsníka, krčka maternice, hrubého čreva a konečníka do roku 2013 a 
naliehavo vyzýva členské štáty, aby plne vykonávali tieto usmernenia.


