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Teema: Poliitilised väljakutsed ja strateegiad naistel esinevate vähiliikide ja nendega kaasnevate 
haiguste tõrjumiseks  

Kuigi iga kolmas eurooplane põeb elu jooksul vähki, ei ole liikmesriigid selle probleemiga piisavalt 
tegelenud. Osa vähiliike, näiteks rinna-, emaka- ja emakakaelavähk, esineb peamiselt või ainult 
naistel. Rinnavähk on naistel kõige sagedamini surmaga lõppev vähiliik mitte ainult ELis, vaid kogu 
maailmas. Statistika näitab, et kui rinnavähk diagnoositakse varakult ja ravi saadakse kiiresti, võib 
ellujäämise määr olla kuni 80%. See omakorda näitab, kui olulised on elanikkonna sõeluuringud ja 
nende kvaliteedi tagamine. Kui õnnestub vähktõbi seljatada, ei pruugi kannatused sellega lõppeda, 
sest sageli seisavad naised seejärel silmitsi tõsiste ja tihti alahinnatud psühholoogiliste probleemidega, 
eriti kui on eemaldatud emakas või rind. Naised ja nende pereliikmed peaksid saama vajaduspõhist 
toetust ja nõustamist. 

Kuigi seda liiki vähktõved on laialt levinud, ei pööra üldsus ja poliitikud sellele probleemile piisavalt 
tähelepanu. Naistel ja nende lähedastel on väga raske saada terviklikku ravi, mis vastab kõigile nende 
vajadustele. On eluliselt tähtis, et naised saaksid kergesti osaleda sõeluuringuprogrammides, et ravi ja 
toetus oleks võrdselt kättesaadav ja taskukohane ning vastaks konkreetsetele vajadustele ja et naised 
saaksid teavet elustiilitegurite kohta, mis võivad aidata vähki ennetada. 

1. Kas komisjon ja liikmesriigid kaaluvad ELi tasandil strateegia koostamist, mis aitaks tagada, et 
tervishoiusektor tegeleks naiste vähktõve kõikide aspektidega? Strateegia peaks põhinema 
sugupoolte lõikes kogutud ja analüüsitud andmetel vähijuhtumite/elulemuse kohta ning see peaks 
hõlmama täpse teabe kättesaadavust, ennetust, kvaliteetseid sõeluuringuid, diagnoosimist, seiret, 
ravi kättesaadavust ja taastumisjärgset toetust. 

2. Kas komisjon kavatseb välja töötada kõikides liikmesriikides kehtivad vähktõve 
sõeluuringuprogrammide standardid ning pakkuda toetust ja investeerida rohkem 
teadusprogrammidesse ja nende liikmesriikide tervishoiustaristusse, kus sõeluuringud ei ole veel 
nii hästi välja arendatud? 

3. Kas komisjon ja liikmesriigid kavatsevad korraldada vähiennetuse kampaania, mille käigus antaks 
teavet selle kohta, kuidas elada tervislikult ja osaleda elanikkonnale pakutavates kvaliteetsetes 
rinna- ja emakakaelavähi sõeluuringutes? 
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