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Písemné prohlášení podle článku 123 jednacího řádu Parlamentu o boji s rakovinou
prostaty v Evropské unii1

1. Rakovina prostaty je hlavní příčinou rakoviny u mužů – ročně je diagnostikováno 417 000
nových případů a 90 000 mužů na ni zemře.
2. Použití testu prostatického specifického antigenu (PSA) k odhalení rakoviny prostaty
v raném stádiu významně snižuje úmrtnost a výskyt metastáz.
3. Brzké odhalení rakoviny prostaty snižuje náklady na léčbu.
4. Neuvážené používání testu PSA může vést k nežádoucím vedlejším účinkům a může
ublížit mužům, kteří zbytečně podstupují léčbu rakoviny s nízkým stupeň zhoubnosti.
5. Rada a Komise se proto vyzývají, aby:
–
–
–
–
–

podporovaly rozšíření dostupnosti testu PSA a posouzení rizik rakoviny prostaty,
pobízely ke vzdělávání a informovanosti o rizikových faktorech a příznacích,
prosazovaly léčbu rakoviny prostaty týmy odborníků z různých odvětví ve střediscích
excelence,
podporovaly komplexní léčbu rakoviny prostaty zvláště přizpůsobenou jednotlivým
pacientům,
podporovaly výzkum konkrétních nástrojů odhalování nemoci a rozlišování mezi
rizikovými skupinami.

6. toto prohlášení je spolu se jmény signatářů předáno Radě a Komisi.

1

Pokud v souladu s čl. 123 odst. 4 a 5 jednacího řádu Parlamentu prohlášení podepíše většina všech poslanců
Parlamentu, prohlášení je zveřejněno v zápisu ze zasedání se jmény signatářů a zasláno adresátům, aniž by bylo
pro Parlament závazné.
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