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Oświadczenie pisemne, złożone zgodnie z art. 136 Regulaminu Parlamentu, w sprawie
zwalczania raka piersi w Unii Europejskiej1

1. Ważne jest wprowadzenie do 2016 r. organizowanych na skalę krajową badań
mammograficznych oraz utworzenie wielodyscyplinarnych jednostek specjalizujących się
w chorobach piersi, o co apelował Parlament Europejski w rezolucjach z 2003 r. i 2006 r. i
czego wymaga się w „Europejskich wytycznych w sprawie kontroli jakości badań
przesiewowych w kierunku raka piersi” (4. edycja), aby zmniejszyć śmiertelność wśród
chorych na raka piersi – w 2012 r. w UE 91 495 kobiet zmarło na tę chorobę.
2. Spośród stwierdzanych co roku setek tysięcy przypadków raka piersi u kobiet (367 090 w
2012 r.) pacjentki z przerzutami tej choroby powinny mieć dostęp do jednostek
specjalizujących się w chorobach piersi i być w nich leczone, a ich potrzeby związane z
leczeniem i wsparciem psychologicznym powinny być koordynowane i ułatwiane przez te
jednostki, o czym mowa w unijnych wytycznych.
3. Apeluje się więc do Komisji o dopilnowanie, aby w ramach jej inicjatywy dotyczącej raka
piersi opracowano do 2016 r. protokół akredytacji jednostek specjalizujących się w
chorobach piersi; protokół musi gwarantować, że programy badań mammograficznych i
jednostki specjalizujące się w chorobach piersi spełniają wymagania zawarte w obecnych
wytycznych UE oraz w ich uaktualnionej wersji, która zostanie opracowana w 2015 r. w
ramach inicjatywy Komisji dotyczącej raka piersi.
4. niniejsze oświadczenie wraz z nazwiskami sygnatariuszy zostaje przekazane Radzie i
Komisji.

Zgodnie z art. 136 ust. 4 i 5 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, jeżeli pod oświadczeniem podpisze się
większość posłów do Parlamentu, jest ono publikowane w protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy i
przekazywane adresatom, jednakże nie jest ono wiążące dla Parlamentu.
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