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Teema: Puudused ELi praeguses poliitikas jämesoolevähi vastu võitlemisel

Igal aastal sureb üle 200 000 inimese jämesoolevähki, mis asetab selle surma põhjustavate 
vähktõvede hulgas teisele kohale. Ministrite nõukogu poolt 2003. aastal soovitatud ennetavate 
sõeluuringutega saaks seda arvu vähendada vähemalt 60 000 võrra aastas. Esimene 
rakendamisaruanne nõukogu poolt liikmesriikidele antud soovituste kohta 2008. aastal näitas, 
et jämesoolevähi sõeluuringuid rakendati ELis kõikide soovituslike sõeluuringute seas kõige 
vähem. ELis viidi läbi aastasest soovitatud miinimumarvust poole vähem sõeluuringuid ning 
ainult 12 liikmesriigis kohaldati rahvastikupõhist varase diagnoosimise programmi. 

ELi 2010. ja 2011. aasta tervist käsitlevad tööprogrammid ei sisaldanud ühtegi üleskutset 
seoses jämesoolevähiga, kuigi selles valdkonnas oleks võimalik teha edusamme. 
Lisauuringutega saaks parandada ennetusabinõude kulutõhusust ning panustada 
patsiendisõbralikematesse uuringutesse.

Euroopa Komisjon andis 2006. aastal välja rinnavähi sõeluuringu ja diagnoosimise kvaliteedi 
tagamise Euroopa suunised ning 2008. aastal emakakaelavähi sõeluuringu ja diagnoosimise 
kvaliteedi tagamise Euroopa suunised. Kuid komisjonil ei õnnestunud viia läbi kavatsus 
avaldada 2010. aasta sügisel jämesoolevähi sõeluuringu ja diagnoosimise kvaliteedi tagamise 
Euroopa suunised.
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Euroopa Parlament võttis 2010. aasta novembris vastu kirjaliku deklaratsiooni nr 68/2010 
„Võitlus jämesoolevähi vastu ELis”. Kirjalikus deklaratsioonis kutsuti Euroopa Komisjoni ja 
liikmesriike üles: 

- toetama ELis eelkõige teismelistele ja noortele täiskasvanutele suunatud kampaaniaid, 
mille eesmärk on anda teavet jämesoolevähki põhjustavate elustiilitegurite kohta; 

- soodustama jämesoolevähi sõeluuringute alase parima tava rakendamist kõigis ELi 
riikides ning avaldama iga kahe aasta järel eduaruande;

- muutma jämesoolevähi sõeluuringute alaste teadusuuringute ja teadmiste levitamise 
esmaseks prioriteediks tulevastes tööprogrammides, mis kuuluvad seitsmendasse 
raamprogrammi ning ELi tervishoiuprogrammi;

- võtma kasutusele üleriigilised jämesoolevähi sõeluuringud vastavalt ELi suunistele.

Tahaksime seda kõike arvesse võttes esitada komisjonile järgmised küsimused: 

1. Milliseid lisameetmeid kavatseb komisjon võtta, et kiirendada rahvastikupõhiste 
sõeluuringuprogrammide rakendamist ELi liikmesriikides? 

2. Kas komisjon kavatseb tulevastes tervisealastes teadusuuringute programmides pöörata 
rohkem tähelepanu jämesoolevähile? Kui jah, siis millele keskendutakse ning kuidas 
saavad kõik asjassepuutuvad sidusrühmad toetada planeerimise ja otsusetegemise 
protsessi? 

3. Millal kavatseb komisjon avaldada suunised jämesoolevähi sõeluuringute kohta ning 
millistel põhjustel on see hilinenud?


