
Oświadczenie złożone 

przez senator Dorotę Czudowską  

na 63. posiedzeniu Senatu 

w dniu 23 października 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Szanowny Panie Ministrze! 

15 października po raz siódmy obchodziliśmy Dzień Troski o Zdrowie Piersi ustanowiony przez Europej-

ską Koalicję do Walki z Rakiem Piersi „Europa Donna”. W tym dniu szczególnie zwracamy uwagę na czyn-

niki ryzyka zachorowania na raka piersi związane ze stylem życia. Naszą kampanię adresujemy do dziewcząt 

i młodych kobiet oraz wszystkich, którzy mogą przekazywać informacje o zgubnych skutkach nadwagi, bra-

ku aktywności fizycznej, picia alkoholu, stosowania środków antykoncepcyjnych, nierodzenia i niekarmienia 

dzieci jako istotnych czynnikach ryzyka zachorowania na raka piersi. 

Sytuacja jest dramatyczna. Mimo wprowadzonych profilaktycznych badań mammograficznych, mimo co-

raz doskonalszych metod operacyjnych, zasad radioterapii i nowoczesnych terapii lekowych, coraz więcej 

kobiet w Europie i w Polsce choruje i umiera na raka piersi; w Europie każdego roku umiera sto czterdzieści 

tysięcy kobiet, w Polsce – ponad siedemnaście tysięcy. Alarmujący jest też fakt, że obniża się wiek zachoro-

wania kobiet na raka piersi. 

Koalicja „Europa Donna”, której polskie forum zorganizowałam i mam zaszczyt prowadzić od 1994 r., 

działająca na rzecz kobiet zagrożonych i chorych na raka piersi regularnie przedstawia ten problem w komisji 

zdrowia Parlamentu Europejskiego, a w Polsce – w Komisji Zdrowia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dzisiaj ponownie kieruję pytania do Pana Ministra. 

Po pierwsze, dlaczego tylko 40% kobiet w Polsce bierze udział w programie zwalczania raka piersi, 

uczestnicząc w skryningowych badaniach mammograficznych? 

Po drugie, na jakim etapie jest proces tworzenia w Polsce specjalistycznych ośrodków chorób piersi, tak 

zwanych Breast Unit, według standardów opracowanych przez naukowców i rekomendowanych przez Unię 

Europejską? Przypomnę, że rezolucja Parlamentu Europejskiego z 2006 r. termin utworzenia sieci takich 

ośrodków w każdym kraju członkowskim wyznacza na 2016 r. 

Po trzecie, czy ministerstwo monitoruje wzrost zażywania przez polskie kobiety doustnych środków anty-

koncepcyjnych? Proszę o informację na temat tego, jak ta sprawa wygląda od roku 2008. 

Po czwarte, ile rząd dopłacał w latach 2008–2013 do refundacji doustnych środków antykoncepcyjnych? 

Z poważaniem 

Dorota Czudowska 




