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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

– tekintettel a Bizottság „Európai minőségbiztosítási iránymutatások a mellrákszűrésre és 
diagnózisra vonatkozóan” című kiadványának negyedik kiadására1,

– tekintettel a rák elleni küzdelemről szóló 2008. április 10-i2, valamint a mellrákról szóló 
2006. október 25-i állásfoglalására3,

– tekintettel az Európai Tanács rákszűrésről szóló 2003. december 2-i ajánlására, valamint a 
Tanácsnak a rák jelentette teher csökkentéséről szóló 2008. május 22-i következtetéseire;

A. mivel az Egészségügyi Világszervezet szerint a rák világszerte az egyik fő halálozási ok, 
és a 2004-ben történt halálesetek 13%-ának a rák volt az oka,

B. mivel a rák leggyakoribb típusai nemenként különbözőek, és a nőket főként a mell-, 
méhnyak-, méhnyálkahártya-, petevezeték-, petefészek- és hüvelyrák érinti, de gyakran a 
gyomor- vagy bélrák is; mivel számos európai országban emelkedőben van a nők között a 
mellrák aránya, amely fiatal asszonyokat is érint, és évente 275 000 nőnél 
diagnosztizálnak mellrákot az EU-ban,

C. mivel a korai felismeréssel és kezeléssel a daganattípusok 30%-a megelőzhető és a 
következmények mérsékelhetők, miközben a nőket érintően nemzeti szinten létező 
szűrőprogramok hatékonysága tagállamonként változó, és függ a női lakosság 
lefedettségén, a mammográfiához való hozzáférésükön és annak minőségén, a kezelésen 
és egyéb tényezőkön, 

D. mivel a méhnyakrák (amely a második leggyakoribb daganattípus a nők körében a mellrák 
után) megelőzhető megfelelő kezeléssel, mint például a rákkeltő vírusok elleni megelőző 
oltással,

1. úgy véli, hogy több kutatásra van szükség a rák és a nem közötti összefüggésre 
vonatkozóan, valamint specifikus, nem szétaprózódott kutatásra a rákkal érintett nők ezen 
betegségében a munkakörnyezet által játszott hatásról, beleértve az ártalmas kemikáliák 
hatásaira és a környezetszennyezésre, az élelmiszerekre, az életstílusra, a genetikai 
tényezőkre és mindezek kölcsönhatására vonatkozó kutatásokat;

2. úgy véli, hogy az Európai Bizottság mellrákszűrésre és diagnózisra vonatkozó 
minőségbiztosítási iránymutatásainak tagállamok általi végrehajtása az EU-s halálozási 
arány csökkentésének előfeltétele, és hangsúlyozza, hogy a tagállamok közötti 

                                               
1 Európai minőségbiztosítási iránymutatások a mellrákszűrésre és diagnózisra vonatkozóan, Negyedik kiadás, az 
Európai Bizottság Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatósága, 2006.
2 P6_TA(2008)0121.
3 P6_TA(2006)0449.
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különbségek a rákmegbetegedések száma, a halálozási és a túlélési arányok tekintetében 
továbbra is fennállnak; ennélfogva szükségesnek tartja a legjobb gyakorlatok egymás 
közötti kicserélését és az egyenlőtlenségek leküzdése érdekében történő együttműködés 
megerősítését a nemzeti stratégiákat illetően;   

3. üdvözli a Bizottság 2009–2013 közötti időszakra vonatkozó „Fellépés a rák ellen: európai 
partnerség” című javaslatát, valamint a rák jelentette terhek csökkentésére vonatkozó 
javaslatát, amely 2013-ra 100%-os szűrést vezet be a mell-, méhnyak- és bélrák esetében, 
és sürgeti a tagállamokat ezen iránymutatások teljes végrehajtására.


