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ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval keskkonna-, 
rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised 
ettepanekud:

– võttes arvesse komisjoni Euroopa kvaliteeditagamise standardite (rinnavähi sõeluuringute 
ja diagnoosimise alal) 4. väljaannet1;

– võttes arvesse oma 10. aprilli 2008. aasta resolutsiooni vähktõvega võitlemise kohta2 ja 
25. oktoobri 2006. aasta resolutsiooni rinnavähi kohta3;

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 2. detsembri 2003. aasta soovitust vähktõve 
sõeluuringute kohta ja nõukogu 22. mai 2008. aasta järeldusi vähktõve põhjustatud 
koormuse vähendamise kohta,

A. arvestades, et Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel on vähktõbi üks peamisi surma 
põhjuseid maailmas ja et 2004. aastal moodustas see kõigist surmapõhjustest 13%;

B. arvestades, et kõige sagedamini esinevad vähktõve liigid on meestel ja naistel erinevad 
ning et naised põevad peamiselt rinna-, emakakaela-, emakakeha-, munajuha-, munasarja-
ja tupevähki, kuid sageli ka mao- ja pärasoolevähki; ning arvestades, et paljudes Euroopa 
riikides esineb rinnavähki naistel, sealhulgas noorematel naistel, järjest sagedamini ning et 
igal aastal haigestub ELis rinnavähki 275 000 naist;

C. arvestades, et umbes kolmandikku vähktõvejuhtudest on varase diagnoosimise ja ravi 
korral võimalik ennetada ning tagajärgi leevendada, samas kui naistele suunatud 
sõeluuringuprogrammide tõhusus on liikmesriigiti erinev ja sõltub naissoost elanikkonna 
hõlmatusest sõeluuringutes, mammograafia kättesaadavusest ja kvaliteedist, ravist ja 
muudest teguritest; 

D. arvestades, et emakakaelavähki (mis on naistel kõige sagedamini esinev vähiliik rinnavähi 
järel) saab ennetada sobivate ravivõtetega, nagu profülaktilised vaktsiinid 
kantserogeensete viiruste vastu,

1. on seisukohal, et on vaja rohkem uuringuid vähktõve ja sugupoole vaheliste seoste kohta 
ning samuti spetsiaalseid koordineeritud uuringuid töökeskkonna mõju kohta naiste vähki 
haigestumisele, sealhulgas kahjulike kemikaalide ja keskkonnasaaste, toitumise, elustiili, 
geneetiliste tegurite mõju ja kõigi nimetatud tegurite vastastikuse mõju kohta;

2. on seisukohal, et komisjoni Euroopa kvaliteeditagamise standardite täielik rakendamine 
rinnavähi sõeluuringute ja diagnoosimise alal liikmesriikides on suremuse vähendamise 

                                               
1 Euroopa kvaliteeditagamise standardid rinnavähi sõeluuringute ja diagnoosimise alal (European guidelines for 
quality assurance in breast cancer screening and diagnosis). 4. väljaanne, Euroopa Komisjon, tervishoiu ja 
tarbijakaitse peadirektoraat, 2006.
2 P6_TA(2008)0121
3 P6_TA(2006)0449
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eeltingimuseks ELis, ning rõhutab, et vähktõve esinemise, sellesse suremuse ja sellest 
tervenemise suhtarvud on liikmesriigiti ikka veel erinevad; peab seetõttu vajalikuks 
parimate tavade vahetamist ja koostöö tugevdamist nimetatud erinevuste vähendamise 
riiklike strateegiate osas; 

3. tervitab komisjoni ettepanekut käivitada Euroopa partnerlusalgatus vähivastaste meetmete 
võtmiseks ajavahemikuks 2009–2013 ning ettepanekut vähendada vähktõve põhjustatud 
haiguskoormust, hõlmates 2013. aastaks rinna-, emakakaela- ja pärasoolevähi 
sõeluuringutega 100 % elanikkonnast, ning nõuab, et liikmesriigid rakendaksid 
standardeid täies mahus.


