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ZÁPIS
ze schůze konané dne 18. března 2021 od 13:45 do 18:15

BRUSEL

Schůze byla zahájena ve čtvrtek 18. března 2021 ve 13:45 a předsedal jí Bartosz Arłukowicz 
(předseda).

1. Přijetí pořadu jednání BECA_OJ(2021)0223_1

Pořad jednání byl přijat.

2. Sdělení předsedy

Předseda oznámil, že Parlament na žádost výboru BECA vydal rozhodnutí prodloužit 
mandát výboru o tři měsíce, tj. do 23. prosince 2021. Tento dodatečný čas výboru umožní 
důkladněji pracovat na závěrečné zprávě, konkrétně prozkoumat návrhy obsažené 
v evropském plánu boje proti rakovině (EBCP), a to i v oblastech, v nichž se jasně 
překrývá s dalšími probíhajícími činnostmi, a upřesnit postoj výboru k otázkám, k nimž 
se plán stále vyjadřuje nejasně. Revidovaný rozvrh zasedání výboru BECA a nový 
harmonogram týkající se zprávy byly zveřejněny na internetových stránkách výboru.

Předseda rovněž informoval členy o výsledku neformální konference ministrů 
zdravotnictví členských států EU, která se konala dne 16. března.

3. Schválení zápisu ze schůze konané dne

4. února 2021 PE680.988v01-00
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Zápis byl schválen.

4. Veřejné slyšení - „Záchrana života a zkvalitnění léčby pacientů: důležitost 
screeningového vyšetření a včasného odhalení rakovinového onemocnění“

Předseda uvedl téma slyšení a připomněl, že screening a včasné zjištění rakoviny jsou pilíři 
plánu EBCP, a zdůraznil, že včasné odhalení rakoviny prostřednictvím screeningových 
programů a její včasná diagnostika mohou významně zlepšit klinické výsledky a dále snížit 
úmrtnost na toto onemocnění. Dále poukázal na doporučení týkající se provádění programů 
screeningu rakoviny, která Rada zveřejnila v roce 2003 a která se týkají screeningu 
rakoviny prsu, rakoviny děložního čípku a rakoviny tlustého střeva a konečníku, a uvedl, 
že plán EBCP navrhuje tato doporučení revidovat a zvážit zahrnutí vyššího počtu druhů 
rakoviny. Předseda hovořil o onkologických registrech a o úloze údajů a moderních 
technologií a zdůraznil, že shromažďování údajů hraje klíčovou úlohu v klinickém 
a multidisciplinárním výzkumu rakoviny, a to nejen v zájmu lepšího porozumění 
epidemiologii a základním příčinám tohoto onemocnění, ale také za účelem zkoumání 
nových léčebných postupů a jejich klinických výsledků.

Slyšení se skládalo ze tří částí: první část pojednávala o významu screeningu a včasné 
diagnostiky a o úloze onkologických registrů, druhá o úloze dat velkého objemu 
a moderních technologií a třetí o screeningových programech pro konkrétní nádorová 
onemocnění a o rozšíření cíleného screeningu rakoviny.  

Panel 1: „Význam screeningu a včasné diagnostiky a úloha onkologických registrů“

V první panelové diskuzi vystoupili dva řečníci. Prof. Rui Medeiros, který vystoupil jako 
první, zdůraznil zásadní význam screeningu a včasné diagnózy a uvedl, že na evropské 
úrovni existují velmi dobře organizované způsoby screeningu s rychlými výsledky u tří 
druhů rakoviny: rakoviny děložního čípku, rakoviny prsu a rakoviny tlustého střeva 
a konečníku; je však třeba bezodkladně provést další výzkum, aby bylo možné zavést nové 
screeningové programy pro jiné druhy rakoviny. Prof. Josep Tabernero se zaměřil na 
klíčovou úlohu údajů shromážděných v onkologických registrech, přičemž vysvětlil, jak 
důležité je pro účinné fungování těchto registrů harmonizovat provádění obecného nařízení 
EU o ochraně osobních údajů (GDPR).  

Následoval blok otázek a odpovědí, při němž vznesli dotazy tito poslanci: 
Ewa Kopacz (PPE, PL), Alessandra Moretti (S&D, IT), Nicolae Ștefănuță (Renew, RO), 
Angelo Ciocca (ID, IT), Piernicola Pedicini (Verts/ALE, IT), Tomislav Sokol (PPE, HR), 
Nicolás González Casares (S&D, ES), Bronis Ropé (Verts/ALE, LT), Sara Cerdas (S&D, 
PT), Comín i Oliveres (NI, ES).

Předseda poukázal na ničivý dopad pandemie na onkologickou léčbu a zdůraznil, že je 
načase, aby byla evropská onkologie pomocí strategických opatření reformována a aby 
byly zároveň vytyčeny nové standardy. 

Zástupce Společného výzkumného střediska Evropské komise Ciarán Nicholl vystoupil 
s poukazem na to, že již existuje mnoho systémů, osvědčených postupů a doporučení a že, 
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jak uvedl předseda výboru BECA, je nyní třeba v těchto opatřeních pokračovat a důkladně 
je provádět. Zmínil se o systému informací o rakovině (ECIS), který poskytuje údaje ze 
170 onkologických registrů v celé EU a který bude rozšířen v rámci plánu EBCP a mise 
proti rakovině, a upozornil také na to, že v červnu bylo zřízeno „Znalostní centrum pro 
rakovinu“.

Panel 2: Úloha dat velkého objemu a moderních technologií při screeningu a včasném 
odhalování rakoviny

Vystoupili dva řečníci z řad odborníků. Prof. Mozziyar Etemadi, který vede rozsáhlý 
mezinárodní projekt využívající umělou inteligenci k předvídání rakoviny, přednesl 
prezentaci o tom, jak se počítače mohou učit od lidí a jak mohou technologie umělé 
inteligence pomoci odhalovat rakovinu. Dr. Adam Maciejczyk hovořil o využívání analýzy 
údajů jak pro medicínu založenou na hodnotách s cílem ušetřit náklady, tak pro tvorbu 
politik založenou na důkazech za účelem záchrany životů. Upozornil na to, že moderní 
technologie mohou pomoci zvýšit počet pacientů, kteří se účastní screeningu rakoviny, 
a zlepšit kvalitu služeb pro pacienty. 

Následoval blok otázek a odpovědí, při němž vystoupili tito poslanci: 
Adam Jarubas (PPE, PL), Joanna Kopcińska (ECR, PL), Kateřina Konečná (The Left, CZ).

Zástupkyně Evropské komise Ioana-Maria Gligorová, vedoucí oddělení Digitální zdraví 
a evropské referenční sítě, GŘ SANTE, uvedla, že legislativní návrh týkající se evropského 
prostoru pro data z oblasti veřejného zdraví by měl být hotov do konce roku 2021; dále 
oznámila, že se návrh bude zabývat kvalitou údajů, interoperabilitou a dostupností pro 
zdravotnické orgány a bude vycházet ze stávajících rámců: nařízení GDPR, aktu o správě 
dat a připravovaného rámce pro umělou inteligenci. Pokud jde o možnosti, které nabízejí 
fondy EU, paní Gligorová poukázala na facilitu na podporu oživení a odolnosti, Fond pro 
regionální rozvoj, program InvestEU a fond ESF, které mohou posloužit podpoře 
digitálního rozvoje na vnitrostátní i unijní úrovni.

Slova se ujala zpravodajka výboru BECA Véronique Trillet-Lenoirová (Renew, FR), která 
uvítala návrh Komise týkající se systému EU pro screening rakoviny prsu, rakoviny 
děložního čípku a rakoviny tlustého střeva a konečníku v rámci plánu EBCP a další 
opatření ke snížení nepřijatelných nerovností v přístupu k vnitrostátním screeningovým 
programům, a zároveň předložila řadu návrhů na další zdokonalení plánu Komise. Dále 
doporučila zřídit alespoň jeden onkologický registr pro každý evropský region a posílit 
kapacitu vnitrostátních onkologických registrů pro shromažďování údajů, a to nejen 
z hlediska zdravotního stavu pacientů, ale i s ohledem na jejich životní styl 
a socioekonomickou situaci. 

Předseda na závěr panelu navrhl evropskou normu pro včasné a přiměřené odhalování 
běžných rakovinových onemocnění, včetně konkrétních mechanismů odměňování 
ambiciózních a vysoce kvalitních klinik, v nichž je diagnóza prováděna rychle 
a odpovídajícím způsobem, a zároveň poukázal na to, že tyto dobré příklady by měly 
motivovat ostatní nemocnice a členské státy ke zlepšení jejich programů a služeb.

Panel 3: Screeningové programy pro specifické druhy rakoviny: rozšíření cíleného 
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screeningu rakoviny?

Slova se ujalo pět řečníků a předneslo prezentace o screeningových programech pro 
specifické druhy rakoviny:

Dr. Carmen Ungureanová se zaměřila na screening rakoviny děložního čípku a zdůraznila 
jeho důležitou úlohu při snižování výskytu tohoto druhu rakoviny i úmrtnosti. Je tomu tak 
díky dostupnosti několika fakticky podložených, bezpečných a přijatelných možností 
screeningu, a rakovina děložního čípku může být rovněž velmi účinně a cíleně zachycena 
prostřednictvím primárních preventivních opatření: v této souvislosti je klíčové očkování 
proti HPV.

Dr. Tanja Španićová, která hovořila o screeningu rakoviny prsu, nejprve připomněla 
některé důležité skutečnosti o tomto druhu rakoviny, a zároveň zdůraznila, že je třeba 
zajistit, aby mamografické vyšetření a jednotky specializované k tomuto vyšetření 
fungovaly v souladu s novými pokyny EU. Mezi budoucí výzvy patří zpřístupnění 
základních služeb všem ženám a snížení nerovností mezi členskými státy.

Zorana Maravicová se zaměřila na rakovinu trávicího traktu, konkrétně na screening 
rakoviny tlustého střeva a konečníku a rakoviny žaludku. Připomněla celkovou zátěž 
související s rakovinou zažívacího ústrojí v Evropě a poukázala na to, že rakovina tlustého 
střeva a konečníku je druhým nejčastějším druhem tohoto onemocnění a že se očekává, že 
jeho výskyt v příštím desetiletí výrazně vzroste v důsledku stárnutí populace a nezdravého 
životního stylu. Včasné zjištění této rakoviny má zásadní význam, neboť má obrovský 
dopad na přežití pacientů. Pokud jde o rakovinu žaludku, sdělila, že její výskyt je nižší, ale 
míra přežití je také mnohem nižší, zatímco uvedla, že je třeba financovat další zkoušky, 
aby se prozkoumaly optimální strategie screeningu.

Dr. Enriqueta Felipová, která hovořila o screeningu rakoviny plic, zdůraznila, že primární 
prevence má zásadní význam, neboť 90 % všech nádorových onemocnění plic lze zabránit 
odstraněním užívání tabáku. Stejně důležitá je včasná diagnóza, neboť v současné době je 
přibližně 60 % pacientů diagnostikováno karcinomem plic v pozdní fázi, kdy nádor již 
metastázuje a pravděpodobnost přežití je nízká.

Dr. Hendrik Van Poppel se zaměřil na screening rakoviny prostaty a připomněl, že se jedná 
o nejčastější rakovinu u mužů v EU. Po zavedení testu na specifické antigeny prostaty 
(PSA) v 80. letech se daří rakovinu prostaty zjišťovat včas a úmrtnost výrazně poklesla. 
Pokud jde o plán EBCP, Dr. Van Poppel zdůraznil jedinečnou příležitost v podobě 
plánované revize doporučení Rady z roku 2003, která otevírá možnost zahrnout do oblasti 
působnosti také screening rakoviny prostaty a dramaticky snížit počet úmrtí na toto 
onemocnění.

Následoval blok otázek a odpovědí, při němž vystoupili tito poslanci: 
Cindy Franssen (PPE, BE), Cyrus Engerer (S&D, MT), Luisa Regimenti (ID, IT), Joanna 
Kopcińska (ECR, PL), Kateřina Konečná (The Left, CZ), Chiara Gemma (NI, IT), Deirdre 
Clune (PPE, IE), Romana Jerković (S&D, HR), Liudas Mažylis (PPE, LT).

Zástupce Společného výzkumného střediska Evropské komise Ciarán Nicholl se ujal slova 
a zdůraznil hlavní opatření prosazovaná Komisí a plánovaná pro blízkou budoucnost, 
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včetně 3. zprávy o provádění doporučení Rady z roku 2003 o screeningu rakoviny, nového 
programu pro screening rakoviny podporovaného EU a nové evropské iniciativy proti 
rakovině, přičemž mise proti rakovině přispěje k optimalizaci programů screeningu 
obyvatelstva. 

Slova se ujala zpravodajka výboru BECA Véronique Trillet-Lenoirová (Renew, FR), která 
shrnula, že stále existuje velký prostor pro zlepšení, neboť je třeba řešit nerovnosti v rámci 
členských států a v celé EU. Screening rakoviny by měl být přísnější, pokud jde o právní 
rámec, řízení a pojištění kvality, zatímco screeningové systémy by měly být přínosem i pro 
vědecký pokrok. Zdůraznila, že by se mělo zvážit rozšíření rozsahu screeningových 
programů a zahrnutí dalších druhů rakoviny a že všechna tato opatření bude třeba 
přezkoumat v rámci zprávy výboru BECA.

Předseda ve svých závěrečných poznámkách upozornil na rozdíly v léčbě rakoviny v rámci 
EU a zdůraznil, že zeměpisná poloha by neměla podmiňovat léčbu a péči o pacienty.

Schůze skončila v 17:46.

5. Datum a místo konání příští schůze

15. dubna 2021, 13:45–18:15
Brusel
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