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Zvláštní výbor pro boj proti rakovině

BECA_PV(2021)0111_1

ZÁPIS
ze schůze konané dne 11. ledna 2021 od 13:45 do 18:45

BRUSEL

Schůze byla zahájena v pondělí 11. ledna 2021 v 13:50 a předsedal jí Bartosz Arłukowicz 
(předseda).

1. Přijetí pořadu jednání BECA_OJ(2021)0111_1

Pořad jednání byl přijat.

3. Sdělení předsedy

Předseda poukázal na zvláštní podmínky způsobené pandemií COVID-19 a oznámil, že 
výbor BECA uspořádá slyšení o dopadu pandemie na péči o pacienty s rakovinou. Dále 
oznámil, že vyzval komisaře pro zdraví, aby na zasedání výboru BECA dne 4. února 
představil evropský plán boje proti rakovině.

2. Schválení zápisů ze schůzí konaných ve dnech:

12. listopadu 2020 PE 661.778v01-00

Zápisy byly schváleny.

4. Veřejné slyšení: „Boj proti rakovině - posílit postavení pacientů a jejich 
pečovatelů“

Předseda uvedl téma slyšení a vysvětlil, že navzdory existenci různých kodexů 
a pokynů pro pacienty stále existují mezery ve vymezení práv pacientů a jejich 
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uplatňování v rámci členských států i mezi nimi a že tato otázka bude projednána na 
slyšení, přičemž ve druhé části slyšení se zohlední i situace pečovatelů.

Panel 1: Práva pacientů, včetně práva být zapomenut, jakož i systémy zdravotní 
péče zaměřené na pacienta

V prvním panelu nazvaném “Práva pacientů, včetně práva být zapomenut, jakož i 
systémy zdravotní péče zaměřené na pacienta“ vystoupil Dr. Jan Geissler z pracovní 
skupiny evropských sítí pro podporu pacientů s rakovinou a vyjádřil se z pohledu 
pacientů k úloze EU v boji proti rakovině a k tomu, jak poslanci EP můžou 
spolupracovat s organizacemi pacientů na smysluplných politikách EU pro pacienty 
s rakovinou. Willy Palm, vedoucí oddělení pro regionální správu a jazyky Světové 
zdravotnické organizace, se zaměřil na to, jak dosáhnout vytvoření systémů zdravotní 
péče zaměřených na člověka, na poskytování relevantních důkazů a představení strategií 
a výzev v tomto ohledu. Profesorka Françoise Meunierová, vedoucí projektu „Právo být 
zapomenut“, se zaměřila na právo osob, které rakovinu přežily, „být zapomenut“, aby se 
zabránilo diskriminaci, zejména v oblasti zaměstnanosti a financí. Stefan Gijssels, 
výkonný ředitel organizace „Digestive Cancers Europe“, analyzoval důležitost včasného 
odhalení rakoviny a potřebu kvalitní péče a vysvětlil význam a potenciál organizací 
pacientů. Dr. Stanimir Hasardzhiev, generální tajemník Partnerství pro přístup k 
pacientům, hovořil o tom, že je třeba, aby budoucí evropský plán boje proti rakovině 
podporoval excelenci a poskytoval pokyny a aby rovněž zavedl modely excelence v boji 
proti rakovině s cílem zajistit, aby se k pacientům s rakovinou přistupovalo v celé EU 
stejně.

V rámci následujícího prvního bloku otázek a odpovědí vystoupili tito koordinátoři: 
Cindy Franssen (PPE, BE), Alessandra Moretti (S&D, IT), Nicolae Ștefănuță (Renew, 
RO), Michèle Rivasi (Verts/ALE, FR), Joanna Kopcińska (ECR, PL) a Kateřina 
Konečná (The Left, CZ). Následně vystoupili tito poslanci: Dolors Montserrat (PPE, 
ES), Tomislav Sokol (PPE, HR), Romana Jerkovićová (S&D, HR), Margarita de la Pisa 
Carrión (ECR, ES), Andrey Slabakov (ECR, BG). 

Odborníci, kteří vystoupili v rámci první části, se opět ujali slova a odpověděli na 
otázky poslanců. 

Poté si vzala slovo zpravodajka Véronique Trillet-Lenoirová (Renew, FR).

Panel 2: Poražení nemoci, kvalita života a pečovatelé

Ve druhém panelu nazvaném "Poražení nemoci, kvalita života a pečovatelé„ zdůraznil 
předseda Evropské organizace pro boj proti rakovině Matti Aapro, že je důležité 
spolupracovat na dosažení konsenzu a zlepšení onkologické péče, zatímco analyzoval 
deset práv pacientů, která jsou zahrnuta v Evropském kodexu pro onkologickou péči. 
Katie Rizviová, výkonná ředitelka organizace Youth Cancer Europe, vysvětlila „Five 
Calls to Action“ (Pět výzev k akci), které navrhla organizace Youth Cancer Europe, 
a sice: a) finanční diskriminaci, b) přeshraniční zdravotní péči, c) plodnost, d) duševní 
zdraví / společenské stigma a e) rekonstrukční chirurgii / stomatologickou péči. Niccolò 
Battisti, onkolog a nově zvolený předseda Mezinárodní společnosti pro geriatrickou 
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onkologii, analyzoval incidenci a mortalitu nádorových onemocnění podle věku 
a poukázal na zvyšující se riziko onemocnění u starších osob. Andreas Charalambous, 
předseda Evropské společnosti pro onkologickou ošetřovatelskou péči, hovořil 
o poražení nemoci, kvalitě života a pečovatelích, přičemž uvedl, že i pečovatelé 
o osoby, které překonaly rakovinu, se potýkají s těžkostmi. Studie ukazují, že 
pečovatelé mohou zažívat ještě větší strach než pacienti. Claire Champeixová, 
manažerka pro politiku a projekty ve společnosti Eurocarers, se zaměřila na to, aby síť 
společnosti Eurocarers propagovala potřeby a přidanou hodnotu neformálních 
pečovatelů na úrovni EU. 

V rámci následujícího druhého bloku otázek a odpovědí vystoupili tito koordinátoři: 
Cindy Franssen (PPE, BE), Alessandra Moretti (S&D, IT), Joanna Kopcińska (ECR, 
PL) a Kateřina Konečná (The Left, CZ). Následně vystoupili tito poslanci: Nathalie 
Colin-Oesterlé (PPE, FR), Monica Semedo (Renew, LU), Bronis Ropė (Verts/ALE, 
LT), Tilly Metz (Verts/ALE, LU), Margarita de la Pisa Carrión (ECR, ES), Chiara 
Gemma (NI, IT). 

Odborníci, kteří vystoupili v rámci druhé části, poté odpověděli na otázky poslanců. 

Za Komisi vystoupil John Ryan, ředitel GŘ SANTE pro veřejné zdraví, znalosti 
jednotlivých zemí a krizové řízení. 

Poté si vzala slovo zpravodajka Véronique Trillet-Lenoirová (Renew, FR).

Předseda na závěr zdůraznil význam příspěvků řečníků a následných výměn názorů 
mezi poslanci EP a řečníky.

6. Datum a místo konání příští schůze

28. ledna 2021, 13:45–18:45
Brusel
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