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Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-002127/2019/rev.1
adresată Consiliului
Articolul 130 din Regulamentul de procedură
Nessa Childers (S&D), Marian Harkin (ALDE) şi Cristian-Silviu Buşoi (PPE)

Subiect: Combaterea inegalităților în ceea ce privește calitatea și accesul la programele de 
depistare a cancerului colorectal

În prezent, 146 000 de cetățeni europeni mor în fiecare an de cancer colorectal (CRC). Se estimează 
că cifra va crește ajungând la peste 206 000 de decese pe an până în 20351. Acest lucru este 
îngrijorător, deoarece CRC poate fi prevenit dacă sunt aplicate programe eficiente de depistare. În 
plus, accesul la depistare ar putea duce la economii de până la 8 miliarde EUR în costuri medicale 
directe în cazul în care toate persoanele ar fi diagnosticate în faza incipientă2.

Cu toate acestea, eradicarea CRC este subminată de diferențe importante de calitate, acces și grad 
de conștientizare cu privire la măsurile preventive de depistare, în special colonoscopia, măsura 
preventivă considerată standard de bază3.

Comisia recunoaște existența inegalităților de sănătate în prevenirea CRC, în raportul său din 2017 
intitulat „Depistarea cancerului în Uniunea Europeană”4 și orientările europene din 2010 pentru 
asigurarea calității în depistarea și diagnosticarea CRC5.

În cadrul unei mese rotunde privind politica Parlamentului din noiembrie 2018, părțile interesate au 
subliniat faptul că eradicarea CRC presupune eforturi de colaborare între toate părțile interesate, 
inclusiv Consiliul.

Ce planuri specifice are Consiliul pentru a:

1. promova punerea în aplicare a orientărilor europene pentru asigurarea calității în depistarea 
și diagnosticarea CRC?

2. încuraja statele membre să instituie programe de depistare a CRC destinate populației? 

3. genera date paneuropene privind povara economică și clinică reprezentată de CRC asupra 
persoanelor și asupra societății în general?

1 Grupul pentru sănătatea digestivă „ Sănătatea digestivă în Europa — aspecte, provocări și inegalități”, United 
European Gastroenterology, 2018.

https://www.ueg.eu/epaper/UEG_DigestiveHealthAcrossEurope/index.html#20
2 Registrul belgian al cancerului, „Fișă informativă privind cancerul: cancerul colorectal”, 2016. 

http://kankerregister.org/media/docs/CancerFactSheets/2016/Cancer_Fact_Sheet_ColorectalCancer_2016.p
df

3 Orientări europene pentru asigurarea calității în depistarea și diagnosticarea cancerului colorectal, 2010. 
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e1ef52d8-8786-4ac4-9f91-4da2261ee535

4 Comisia Europeană, „Depistarea cancerului în Uniunea Europeană (2017) - Raport privind implementarea 
Recomandării Consiliului referitoare la depistarea cancerului (tabelele la pag. 85 și pag. 86), 2017. 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/major_chronic_diseases/docs/2017_cancerscreening_2ndreporti
mplementation_en.pdf

5 Orientări europene pentru asigurarea calității în depistarea și diagnosticarea cancerului colorectal, 2010. 
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e1ef52d8-8786-4ac4-9f91-4da2261ee535


