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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

– atsižvelgdamas į Komisijos Europos atrankinės vėžio patikros ir diagnozavimo kokybės 
užtikrinimo gairių ketvirtąjį leidimą1,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. balandžio 10 d. rezoliuciją dėl kovos su vėžiu2 ir 2006 m. 
spalio 25 d. rezoliuciją dėl krūties vėžio3,

– atsižvelgdamas į 2003 m. gruodžio 2 d. Europos Tarybos rekomendaciją dėl vėžio 
atrankinės patikros ir 2008 m. gegužės 22 d. Tarybos išvados dėl vėžio naštos mažinimo,

A. kadangi pagal Pasaulio sveikatos organizaciją vėžys yra viena iš dažniausių mirties 
priežasčių pasaulyje ir 2004 m. mirtys nuo vėžio sudarė maždaug 13 proc. visų mirčių,

B. kadangi moterys ir vyrai suserga skirtingomis dažniausiomis vėžio atmainomis ir moterys 
daugiausia suserga krūties, gimdos kaklelio, gimdos sienelių, kiaušintakių, kiaušidžių ir 
makšties vėžiu, o taip pat skrandžio ir storosios žarnos vėžiu, kadangi daugelyje Europos 
šalių daugėja krūties vėžiu sergančių moterų, juo suserga vis jaunesnės moterys ir kasmet 
ES krūties vėžiu suserga 275 000 moterų,

C. kadangi galima užkirsti kelią maždaug 30 proc. susirgimų vėžiu ir sušvelninti padarinius 
anksti diagnozuojant ir gydant ligą, o tuo tarpu moterims skirtų nacionalinių atrankinės 
patikros programų veiksmingumas skiriasi ir priklauso nuo to, kiek moterų šios programos 
apima, nuo prieigos prie mamografinio tyrimo ir šio tyrimo kokybės, gydymo ir kitų 
veiksnių, 

D. kadangi susirgimams gimdos kaklelio vėžiu (antrai labiausiai tarp moterų paplitusiai vėžio 
atmainai po krūties vėžio) galima užkirsti kelią taikant tinkamas priemones, pvz., 
profilaktiškai skiepijant nuo kancerogeninių virusų,

1. mano, kad reikia daugiau vėžio ir lyties ryšio tyrimų, taip pat specialių nefragmentinių 
darbo aplinkos poveikio vėžio atmainoms, kuriomis suserga moterys, tyrimų, įskaitant 
žalingų cheminių medžiagų ir aplinkos taršos, mitybos, gyvenimo būdo, genetinių 
veiksnių ir visų jų sąveikos tyrimus;

2. mano, kad Komisijos Europos atrankinės vėžio patikros ir diagnozavimo kokybės 
užtikrinimo gairių įgyvendinimas valstybėse narėse yra būtina sąlyga siekiant sumažinti 
mirtingumą ES, ir pabrėžia, kad iki šiol valstybės narės skiriasi pagal sergamumo vėžiu, 
mirtingumo ir išgijimo rodiklius; taigi mano, kad būtina keistis pažangiąja patirtimi ir 
stiprinti bendradarbiavimą nacionalinių šių skirtumų šalinimo strategijų klausimais;   

                                               
1 Europos atrankinės vėžio patikros ir diagnozavimo kokybės užtikrinimo gairės. Ketvirtas leidimas, Europos 
Komisija, Sveikatos ir vartotojų apsaugos generalinis direktorius, 2006 m.
2 P6_TA(2008)0121
3 P6_TA(2006)0449
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3. teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą dėl Europos partnerystės kovai su vėžiu 2009–2013 
m. laikotarpiu ir pasiūlymą sumažinti vėžio naštą iki 2013 m. užtikrinus visų gyventojų 
krūties, gimdos kaklelio ir storosios žarnos vėžio patikrą ir ragina valstybes nares visiškai 
įgyvendinti šias gaires.


