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Kolorektālā vēža (CRC) dēļ ik gadu mirst vairāk nekā 200 000 cilvēku — tādējādi šis vēža 
veids ir otrs izplatītākais vēža slimnieku nāves cēlonis. Ar Ministru padomes 2003. gadā 
ieteiktajiem skrīninga pasākumiem šo skaitu varētu samazināt vismaz par 60 000 gadā. 
Pirmais ziņojums par Padomes ieteikumu īstenošanu dalībvalstīs kopš 2008. gada parādīja, ka 
izpildes rādītāji attiecībā uz kolorektālā vēža skrīningu bija viszemākie salīdzinājumā ar 
visām citām ieteiktajām skrīninga darbībām Eiropas Savienībā. ES kopumā tika veikta mazāk 
nekā puse no ieteicamā gada minimālā skrīningu skaita, un tikai 12 dalībvalstis iedzīvotājiem 
piemēroja agrīnas atklāšanas programmas. 

ES veselības aizsardzības darba programmā 2010. un 2011. gadam nav nekādu īpašu 
uzdevumu kolorektālā vēža novēršanas jomā, kaut arī šajā ziņā būtu iespējami labi panākumi. 
Ar papildu pētījumiem varētu uzlabot profilakses pasākumu rentabilitāti un veicināt 
pacientiem pieņemamākas pārbaudes.

Eiropas Komisija 2006. gadā sagatavoja „Eiropas pamatnostādnes par kvalitātes 
nodrošināšanu krūts vēža skrīningā” un 2008. gadā — „Eiropas pamatnostādnes par kvalitātes 
nodrošināšanu dzemdes kakla vēža skrīningā”. Tomēr Komisija nav izpildījusi apņemšanos 
2010. gada rudenī publicēt arī Eiropas pamatnostādnes par kvalitātes nodrošināšanu 
kolorektālā vēža skrīningā.  
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Eiropas Parlaments 2010. gada novembrī pieņēma rakstisko deklarāciju Nr. 68/2010 par cīņu 
Eiropas Savienībā pret kolorektālo vēzi. Rakstiskajā deklarācijā Eiropas Komisija un 
dalībvalstis aicinātas: 

- atbalstīt Eiropas Savienībā popularizēšanas kampaņas par dzīvesveida faktoriem, kuri 
izraisa CRC, jo īpaši šajās kampaņās vēršoties pie pusaudžiem un jauniešiem; 

- veicināt CRC skrīninga labas prakses ieviešanu visās ES valstīs un ik pēc diviem 
gadiem publicēt progresa ziņojumus;

- noteikt ar CRC skrīningu saistītu pētījumu un zināšanu izplatīšanu par prioritāru 
Septītās pētniecības pamatprogrammas un ES veselības programmas turpmākajās 
darba programmās;

- valstīs īstenot CRC skrīningu saskaņā ar ES pamatnostādnēm.

Šajā sakarībā mēs vēlētos uzdot šādus jautājumus Komisijai: 

1. Kādus papildu pasākumus Komisija veiks, lai paātrinātu iedzīvotāju skrīninga 
programmu īstenošanu ES dalībvalstīs? 

2. Vai Komisija pievērsīs lielāku uzmanību kolorektālā vēža jautājumiem turpmākajās 
veselības pētniecības programmās, un ja jā, tad kas būs šo pētījumu uzmanības centrā? 
Kā visas ieinteresētās personas var atbalstīt plānošanas un lēmumu pieņemšanas procesu? 

3. Kad Komisija paredzējusi publicēt pamatnostādnes par kolorektālā vēža skrīningu un 
kādi bija aizkavēšanās iemesli?


