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Aihe: Paksu- ja peräsuolen syövän seulontaohjelmien laatuun ja saatavuuteen liittyvään 
eriarvoisuuteen puuttuminen

Paksu- ja peräsuolen syöpään kuolee nykyisin joka vuosi 146 000 eurooppalaista. Vuoteen 2035 
mennessä määrän arvioidaan kasvavan 206 000:een1. Tämä on huolestuttavaa, sillä paksu- ja 
peräsuolen syöpää voitaisiin ehkäistä, jos täytäntöön pantaisiin tehokkaita seulontaohjelmia. 
Seulontaan pääsy voisi vähentää välittömiä sairaanhoitokustannuksia jopa 8 miljardia euroa, jos 
sairastuneet diagnosoitaisiin syövän levinneisyysasteella I2.

Paksu- ja peräsuolen syövän hävittämistä hidastaa kuitenkin se, että ehkäisevien seulontatoimien, 
etenkin kolonoskopian (paras mahdollinen ehkäisytoimi) laadussa, seulontoihin pääsyssä ja 
seulontatietoisuudessa esiintyy merkittävää vaihtelua3.

Komissio tunnustaa paksu- ja peräsuolen syövän ehkäisyn terveyteen liittyvän eriarvoisuuden vuonna 
2017 antamassaan kertomuksessa ‘Cancer Screening in the European Union’ (Syöpäseulonta 
Euroopan unionissa)4 ja vuonna 2010 laadituissa paksu-ja peräsuolen syövän seulonnan ja 
diagnosoinnin laadunvarmistuksen eurooppalaisissa ohjeissa5.

Parlamentin politiikasta marraskuussa 2018 pidetyssä pyöreän pöydän kokouksessa sidosryhmät 
korostivat, että peräsuolen syövän hävittäminen vaatii kaikkien sidosryhmien ja myös komission 
panostusta yhteistyöhön.

Miten komissio aikoo

1. edistää paksu- ja peräsuolen syövän seulonnan ja diagnosoinnin laadunvarmistuksen 
eurooppalaisten ohjeiden täytäntöönpanoa?

2. kannustaa jäsenvaltioita perustamaan väestöpohjaisia paksu- ja peräsuolen syövän 
seulontaohjelmia?

3. tuottaa yleiseurooppalaista tietoa paksu- ja peräsuolen syövän taloudellisesta ja 
lääketieteellisestä kuormituksesta yksilöille ja yhteiskunnalle yleisesti?
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