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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0675/2007, внесена от Imelda Read, с британско гражданство, от 
името на Европейската асоциация за борба с рака на маточната шийка, 
относно борбата с рака на маточната шийка

1. Резюме на петицията

По данни от вносителката, всяка година 50 000 жени в Европа заболяват от рак на 
маточната шийка, като половината от случаите са с фатален изход. Организирани 
профилактични прегледи биха могли да предотвратят до 80 % от случаите на рак на 
маточната шийка, а модерните технологии при добре организирано използване дори 
имат потенциал да предотвратят почти всички случаи. Вносителката съответно 
призовава Европейския парламент да работи по реализирането на ефективни програми 
за профилактика на рака на маточната шийка, да подпомага изграждането на програми 
за здравна информация, за да могат всички жени да бъдат информирани за важността 
на профилактиката на маточната шийка и да се възползват от различните предложения, 
да насърчават обмяната на най-добри практики в европейски мащаб, както и 
независимите изследвания в тази област, и накрая да признае съществената роля на 
благотворителните организации, неправителствени организации и групи за 
подпомагане на пациенти в тази област.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 4 декември 2007 г., Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор на Комисията, получен на 21 октомври 2008 г.

Още във Втората програма „Европа срещу рака“ (1990—1994), Европейската комисия 
подкрепя активно разработването на добри практики, основани на доказани факти за 
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скрининг на рака на маточната шийка. Подкрепата от страна на Европейската 
Общностг  на мрежите за скрининг на рака на маточната шийка доведоха до 
публикуването през 1993 г. на първото издание на Ръководство на ЕС за осигуряване на 
качество в скрининга на рака на маточната шийка. Това издание беше последвано от 
Третата програма „Европа срещу рака“ (1996—2002).

Европейският кодекс срещу рака, основан на доказани факти, препоръчва още от 1987 
г. насам на европейските граждани да участват в организирани програми за 
висококачествен скрининг на рака. След прегледа на подкрепящия доказателствен 
материал, проведен през юни 2003 г., няма промяна в участието в ПАП тестове за ранно 
диагностициране на рака на маточната шийка.

На 2 декември 2003 г. Съветът одобри Препоръка на Съвета относно скрининга на 
ракови заболявания, която описва основните рамки за всички висококачествени 
програми за скрининг на рак за населението. В приложението към нея ПАП тестовете 
за рак на маточната шийка са определени като един от трите метода за скрининг на рак, 
които, въз основа на наличните научни доказателства, се препоръчва да бъдат въведени 
в държавите-членки.

От 2004 г. насам постоянната подкрепа на Европейската Общност по програмата за 
обществено здравеопазване между 2004 и 2008 г. позволи на Европейската мрежа 
срещу рака (ECN) да завърши второто издание на ръководството за осигуряване на 
качество в скрининга на рака на маточната шийка, което беше подготвено от
Европейската мрежа за скрининг на рака на маточната шийка до 2003 г. Второто 
издание излезе наскоро и беше представено на европейската общественост на 7 
февруари 2008 г. на конференцията по време на Словенското председателство „Бремето 
на рака — как може да бъде намалено“.

Второто издание на ръководството за осигуряване на качество в скрининга на рака на 
маточната шийка ще бъде актуализирано допълнително в близко бъдеще при 
постоянната подкрепа на европейската програмата за обществено здраве 2003 до 2008 
г. съгласно договор, одобрен през 2006 г. от Изпълнителната агенция по програмата за
обществено здраве. След процес на консултиране относно HPV ваксината и 
въздействието й върху превенцията на рака на маточната шийка, в който ще участват 
Европейският център за предпазване и контрол на заболяванията (ECDC) в Стокхолм, 
Международната агенция за изследване на рака (IARC) член на СЗО в Лион, 
Европейската мрежа срещу рака, мрежата на ЕС за информация относно рака 
(EUNICE), Европейската консултативна група на потребителите (ECCG) и други 
международни експерти, ръководството на ЕС ще бъде актуализирано с глави относно 
HPV диагностиката и HPV ваксините и допълнителна информация в рамките на 
програмите за скрининг на рака на маточната шийка.

Чрез рамковите си програми за научни изследвания Европейската комисия подпомага и 
научни изследвания върху рака на маточната шийка и човешкия папиломен вирус 
(HPV) като част от дейностите, които предприема в рамките на Приоритет „Здраве“. В 
този контекст в момента за тази област са отделени 12,5 млн. евро в резултат на 
усилията, предприети в Шеста рамкова програма (2002—2006 г.). Основните области, 
които се покриват, включват епидемиология на HPV и ролята на различните видове 
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ракови образувания, оценяването на рентабилността на скрининг протоколите и 
разработването на нови терапевтични стратегии за ваксинация.

Приоритетът „Здраве“ на Програма „Сътрудничество“ от Седмата рамкова програма 
(2007—2013) предлага увеличаването на усилията в областта на научните изследвания 
на рака, както и научните изследвания, свързани с общественото здраве, които със 
сигурност ще осигурят поле за изследване на рака на маточната шийка и HPV. 
Поканата за подаване на предложения по този приоритет през 2007 г. включваше 4 
различни теми, свързани с този проблем, включително по-добър обхват на 
ваксинациите, ефективни политики за скрининг и нови методи за скрининг на рака. В 
резултат на тази покана за подаване на предложения предстоят преговори за проект
„AUTOCAST“ (възможен принос на ЕО — 3 млн. евро), който цели чрез използването 
на рака на маточната шийка и HPV като примерна система да разработи нова 
автоматизирана технология за скрининг на рака, която да се използва като средство за 
експресна диагностика. Такава инициатива би могла да окаже въздействие върху 
настоящите програми за скрининг на рака на маточната шийка, по-конкретно в 
контекста на HPV ваксинацията.

Европейският парламент, Съветът, Европейският кодекс и Препоръката на Съвета 
акцентират върху важността на участието на гражданите в програми за 
висококачествен скрининг. Поради това здравните власти, както и организациите за 
подкрепа, организациите на пациентите и експертните организации, включително 
Европейската асоциация за борба с рака на маточната шийка (ECCA), не трябва да 
намаляват усилията, които полагат за насърчаването на висококачествен скрининг на 
населението на всички държави-членки и да мотивират гражданите да участват активно 
в организираните програми за висококачествен скрининг .

Комисията ще докладва относно прилагането на Препоръката на Съвета в държавите-
членки, което несъмнено ще покрива и скрининга на рака на маточната шийка.
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