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Kolorektalinis (storosios žarnos) vėžys yra antra pagal mirčių skaičių vėžio rūšis Europoje, 
kadangi nuo jo miršta daugiau kaip 200 000 žmonių per metus. Taikant prevencines 
nustatymo priemones, kaip 2003 m. rekomenduoja Ministrų taryba, galima sumažinti šį 
skaičių iki mažiausiai 60 000 per metus. Pirmoji įdiegimo ataskaita dėl Tarybos 
rekomendacijų tarp valstybių narių nuo 2008 m. parodė, kad kolorektalinio vėžio patikrinimai 
pasižymi žemiausiu taikymo lygiu iš visų rekomenduojamų patikros veiklų ES. ES buvo 
įvykdyta mažiau negu pusė rekomenduojamų minimalių metinių patikrinimų ir tik 12 
valstybių narių taikomos su gyventojais susijusios programos, skirtos ankstyvam ligos 
nustatymui. 

Į 2010 m. ir 2011 m. ES sveikatos darbo programą neįeina jokie konkretūs raginimai, susiję 
su kolorektaliniu vėžiu, nepaisant potencialaus progreso, kuris gali būti padarytas. Atlikus 
papildomą tyrimą galima būtų pagerinti prevencinių priemonių sąnaudų efektyvumą ir 
prisidėti prie pacientams patogesnių testų.

Komisija 2006 m. išleido „Europos atrankinės krūties vėžio patikros kokybės užtikrinimo 
gaires“ ir 2008 m. „Europos atrankinės gimdos kaklelio vėžio patikros kokybės užtikrinimo 
gaires“. Tačiau nepavyko bandymai publikuoti Europos atrankinės kolorektalinio vėžio 
patikros kokybės užtikrinimo gairių 2010 m. rudenį.  
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2010 m. lapkritį Europos Parlamentas patvirtino rašytinį pareiškimą Nr. 68/2010 dėl kovos su 
kolorektaliniu vėžiu ES. Rašytiniame pareiškime Europos Komisija ir valstybės narės 
raginamos: 

- remti Europos Sąjungoje vykdomas informavimo apie kolorektalinį vėžį sukeliančius 
gyvenimo būdo veiksnius kampanijas, skirtas ypač paaugliams ir jaunimui, 

- skatinti geriausios kolorektalinio vėžio patikrų vykdymo praktikos įgyvendinimą 
visose ES šalyse ir kas dvejus metus skelbti pažangos ataskaitas,

- paskelbti su kolorektalinio vėžio patikromis susijusių mokslinių tyrimų ir žinių 
skleidimą būsimųjų darbo programų, įeinančių į 7-ąją bendrąją mokslinių tyrimų 
programą ir ES sveikatos programą, prioritetu,

- vadovaujantis ES gairėmis, nacionaliniu mastu pradėti vykdyti kolorektalinio vėžio 
patikras;

Šiame kontekste Komisijai norėtumėme užduoti šiuos klausimus: 

1. Kokių papildomų priemonių imsis Komisija, siekdama pagreitinti šalies gyventojų 
patikros įgyvendinimo programas ES valstybėse narėse? 

2. Ar Komisija skirs daugiau dėmesio kolorektalinio vėžio klausimui, vykdydama ateities 
sveikatos tyrimų programas, ir, jei taip, į ką bus koncentruojamas dėmesys ir kaip 
atitinkami suinteresuotieji subjektai gali paremti planavimo ir sprendimo priėmimo 
procesą? 

3. Kada Komisija planuoja paskelbti kolorektalinio vėžio patikros gaires ir kokios yra 
atidėliojimo priežastys?


