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Ref.: Deficiențele actualei politici a UE în privința cancerului colorectal

Cancerul colorectal (CCR), cauză a peste 200 000 de decese anual, se află pe locul doi între 
formele de cancer cu rata cea mai mare de mortalitate din Europa. Măsurile de control 
preventiv, recomandate în 2003 de Consiliul de Miniștri, ar putea reduce această cifră la 
60 000 pe an. Primul raport privind aplicarea recomandărilor Consiliului în statele membre 
începând cu 2008 a arătat că controlul în vederea depistării CCR are rata de implementare cea 
mai scăzută dintre toate controalele medicale efectuate în UE. În UE au fost realizate mai 
puțin de o jumătate din numărul minim de controale recomandate anual și doar 12 state 
membre aplică programe la scară largă în vederea depistării într-o fază incipientă.  

Programul de lucru al UE în domeniul sănătății pentru 2010 și 2011 nu conține nici o cerință 
specifică în privința CCP, în pofida progreselor care ar putea fi realizate. Cercetările 
suplimentare ar putea îmbunătăți eficiența măsurilor preventive în raport cu costurile și ar 
putea contribui la realizarea unor teste mai ușor de efectuat pentru pacienți.

Comisia Europeană a elaborat, în 2006, „Orientările europene pentru asigurarea calității în 
depistarea și diagnosticarea cancerului de sân”, iar în 2008, „Orientările europene pentru 
asigurarea calității în depistarea cancerului de col uterin”. Însă nu a reușit să-și concretizeze 
intenția de a publica, în toamna anului 2010, Orientările europene pentru asigurarea calității 
depistării cancerului colorectal.  
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În noiembrie 2010, Parlamentul European a adoptat Declarația scrisă nr. 68/2010 privind 
„lupta împotriva cancerului colorectal în Uniunea Europeană”. Această declarație solicită 
Comisiei Europene și statelor membre: 

- să susțină campanii de sensibilizare în UE privind factorii ce țin de stilul de viață care 
cauzează CCR, adresate în special adolescenților și tinerilor; 

- să încurajeze aplicarea celor mai bune practici privind controalele medicale efectuate 
în vederea depistării CCR în toate țările din UE și să publice rapoarte de evaluare a 
progreselor o dată la 2 ani;

- să transforme difuzarea cercetării și cunoștințelor referitoare la controalele medicale 
efectuate în vederea depistării CRC într-o prioritate a viitoarelor programe de lucru 
din cadrul celui de-al șaptelea Program-cadru de cercetare și al Programului de 
sănătate al UE;

- să introducă la nivel național controale medicale în vederea depistării CCR, în 
conformitate cu orientările UE.

În acest context, rugăm Comisia să răspundă la următoarele întrebări: 

1. Ce măsuri adiționale va lua Comisia pentru a accelera implementarea programelor de 
depistare la scară largă în statele membre UE? 

2. Va acorda Comisia mai multă atenție cancerului colorectal în viitoarele sale programe 
privind sănătatea și, dacă acesta este cazul, care va fi elementul central și cum vor putea 
actorii relevanți să susțină planificarea și procesul decizional? 

3. Când intenționează Comisia să publice orientările referitoare la depistarea cancerului 
colorectal și care sunt motivele pentru care întârzie să facă acest lucru?


