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Θέμα: Ελλείψεις της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ όσον αφορά τον ορθοκολικό 
καρκίνο

Ο ορθοκολικός καρκίνος (ΟΚ), ο οποίος ευθύνεται για περισσότερα από 200.000 
θανατηφόρα κρούσματα ετησίως, είναι σήμερα η δεύτερη σε βαθμό θνησιμότητας μορφή 
καρκίνου στην Ευρώπη. Τα μέτρα ανίχνευσης και προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου, 
σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου Υπουργών το 2003, θα μπορούσαν να επιφέρουν 
μείωση του αριθμού αυτού κατά τουλάχιστον 60.000 περιπτώσεις ετησίως. Από την πρώτη 
έκθεση του 2008 σχετικά με την εκτέλεση των συστάσεων του Συμβουλίου στα κράτη μέλη, 
συνάγεται ότι ο προσυμπτωματικός έλεγχος για τον ορθοκολικό καρκίνο σημειώνει τα 
χαμηλότερα ποσοστά εφαρμογής από όλες τις δραστηριότητες ανάλογων υγειονομικών 
ελέγχων σε ολόκληρη την ΕΕ. Στην ΕΕ διεξήχθησαν λιγότερες από τις μισές προτεινόμενες 
ελάχιστες μετρήσεις ελέγχων ετησίως και μόνο 12 κράτη μέλη έθεσαν σε εφαρμογή 
προγράμματα έγκαιρης ανίχνευσης συμπτωμάτων και συστηματικής διάγνωσης σε 
δημογραφική βάση.

Παρά τη δυνητική πρόοδο που θα μπορούσε να επιτευχθεί, το πρόγραμμα εργασίας της ΕΕ 
για το 2010 και το 2011 στον τομέα της υγείας δεν περιείχε καμία ειδική προκήρυξη 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον τομέα του ορθοκολικού καρκίνου. Πρόσθετες έρευνες θα 
μπορούσαν να επιφέρουν βελτίωση της αποτελεσματικότητας των προληπτικών μέτρων σε 
ό,τι αφορά το κόστος και να συμβάλουν στο να γίνουν οι δοκιμές πιο φιλικές προς τους 
ασθενείς.
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Η Επιτροπή δημοσίευσε τις "Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για την εξασφάλιση της 
ποιότητας στον προσυμπτωματικό έλεγχο και τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού" το 
2006 και τις "Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για την εξασφάλιση της ποιότητας στον 
προσυμπτωματικό έλεγχο και τη διάγνωση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας" το 2008. 
Δεν έδωσε ωστόσο συνέχεια στην πρόθεσή της να δημοσιεύσει το φθινόπωρο 2010 τις 
"Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για την εξασφάλιση της ποιότητας στον 
προσυμπτωματικό έλεγχο και τη διάγνωση του ορθοκολικού καρκίνου".

Τον Νοέμβριο 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη γραπτή δήλωση αριθ. 68/2010 
για την ‘καταπολέμηση του ορθοκολικού καρκίνου στην ΕΕ’. Στη γραπτή δήλωση καλούνται 
η Επιτροπή και τα κράτη μέλη:

- να υποστηρίξουν τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με τους παράγοντες του 
τρόπου ζωής που προκαλούν ΟΚ, με στόχο ιδιαίτερα τους νέους κάτω των 20 και τους 
νέους ενήλικες,

- να δώσουν κίνητρα για την υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών σε σχέση με τον 
προσυμπτωματικό έλεγχο στο σύνολο των κρατών μελών και να δημοσιεύουν έκθεση 
προόδου ανά διετία,

- να καταστήσουν τη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας σχετικά με τον 
προσυμπτωματικό έλεγχο του ΟΚ προτεραιότητα εντός των μελλοντικών προγραμμάτων 
εργασίας του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα και του Προγράμματος της 
ΕΕ για την Υγεία,

- να καθιερώσουν πανεθνικό προσυμπτωματικό έλεγχο του ΟΚ σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, επιθυμούμε να θέσουμε τα ακόλουθα ερωτήματα στην Επιτροπή:

1. Τι πρόσθετα μέτρα προτίθεται να αναλάβει η Επιτροπή για να επιταχυνθεί η εφαρμογή 
στα κράτη μέλη της ΕΕ των εθνικών προγραμμάτων διαγνωστικών εξετάσεων σε 
δημογραφική βάση;

2. Προτίθεται η Επιτροπή να αφιερώσει μεγαλύτερη προσοχή στον τομέα του ορθοκολικού 
καρκίνου στα μελλοντικά προγράμματα έρευνας στον τομέα της υγείας και, σε 
καταφατική περίπτωση, ποιος θα είναι ο πυρήνας και με ποιον τρόπο τα ενδιαφερόμενα 
μέρη θα μπορέσουν να υποστηρίξουν τον προγραμματισμό και τη διαδικασία λήψεως 
αποφάσεων;

3. Πότε προβλέπει η Επιτροπή να δώσει για δημοσίευση τις κατευθυντήριες γραμμές για τη 
διάγνωση του ορθοκολικού καρκίνου και ποιοι είναι οι λόγοι στους οποίους οφείλεται η 
μέχρι σήμερα καθυστέρηση;


