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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0675/2007, της Imelda Read, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της European Cervical Cancer Association (Ευρωπαϊκή Ένωση για τον 
Καρκίνο του Τραχήλου), σχετικά με μέτρα για την καταπολέμηση του 
καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

1. Περίληψη της αναφοράς

Σύμφωνα με την αναφέρουσα, σημειώνονται 50 000 κρούσματα καρκίνου του τραχήλου της 
μήτρας κάθε χρόνο, το ήμισυ εκ των οποίων αποβαίνουν μοιραία. Ποσοστό έως 80% αυτών 
των κρουσμάτων θα μπορούσαν να προληφθούν με συστηματικές προληπτικές εξετάσεις ενώ 
η κατάλληλη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας θα μπορούσε ακόμη και να προλάβει σχεδόν 
κάθε κρούσμα. Η αναφέρουσα ζητεί ως εκ τούτου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
μεριμνήσει για την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού προγράμματος πρόληψης του καρκίνου 
του τραχήλου, να υποστηρίξει τη θέσπιση ενημερωτικού προγράμματος για τη δημόσια υγεία 
ώστε να ενημερωθούν όλες οι γυναίκες για τη σημασία της πρόληψης του καρκίνου του 
τραχήλου και να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις υφιστάμενες δυνατότητες, να ενθαρρύνει 
την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών εντός της Ευρώπης και την ανεξάρτητη έρευνα στον εν 
λόγω τομέα και, τέλος, να αναγνωρίσει και να υποστηρίξει τον μείζονα ρόλο που 
διαδραματίζουν οι φιλανθρωπικές οργανώσεις, οι ΜΚΟ και οι ομάδες υποστήριξης ασθενών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Δεκεμβρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Οκτωβρίου 2008.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στηρίξει ενεργά την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών 
βασισμένων σε στοιχεία για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του τραχήλου της 
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μήτρας μετά το δεύτερο πρόγραμμά της «η Ευρώπη κατά του Καρκίνου» (1990-1994). Η 
στήριξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τα δίκτυα προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου 
του τραχήλου της μήτρας οδήγησε στη δημοσίευση της πρώτης έκδοσης των κοινοτικών 
κατευθυντήριων γραμμών για τη διασφάλιση της ποιότητας του προσυμπτωματικού ελέγχου 
του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας το 1993. Στη συνέχεια, ακολούθησε το τρίτο 
πρόγραμμα της «Ευρώπης κατά του Καρκίνου» (1996-2002).

Ο βασισμένος σε στοιχεία Ευρωπαϊκός Κώδικας κατά του Καρκίνου συστήνει από το 1987 
στους ευρωπαίους πολίτες να συμμετέχουν σε οργανωμένα, υψηλής ποιότητας, προγράμματα 
προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου. Μετά από μια αναθεώρηση των υποστηρικτικών 
στοιχείων τον Ιούνιο του 2003, η συμμετοχή σε προσυμπτωματικό έλεγχο με τεστ 
Παπανικολάου (Παπ) για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας 
παρέμεινε αμετάβλητη.

Στις 2 Δεκεμβρίου 2003, το Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τον 
προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου που αναλύει το βασικό πλαίσιο για κάθε υψηλής 
ποιότητας πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου που βασίζεται στον 
πληθυσμό. Στο παράρτημά του, το τεστ Παπ για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου 
του τραχήλου της μήτρας αναφέρεται ως μία από τις τρεις μεθόδους προσυμπτωματικού 
ελέγχου που, βάσει των διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων, συστήνονται προς εισαγωγή 
στα κράτη μέλη.

Από το 2004, η διαρκής στήριξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο πλαίσιο του προγράμματος 
δημόσιας υγείας (2003-2008) επέτρεψε στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καρκίνου (ECN) να 
τελειοποιήσει τη δεύτερη έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών για τη διασφάλιση της 
ποιότητας στον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, η οποία 
είχε αρχικά εκπονηθεί από το ευρωπαϊκό δίκτυο προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου 
του τραχήλου της μήτρας μέχρι το 2003. Η δεύτερη έκδοση μόλις εμφανίστηκε και 
παρουσιάστηκε στο ευρωπαϊκό κοινό στις 7 Φεβρουαρίου 2008 κατά τη διάρκεια της 
διάσκεψης της σλοβενικής Προεδρίας με τίτλο «Το βάρος του καρκίνου – Πώς μπορεί να 
μειωθεί».

Η δεύτερη έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών για τη διασφάλιση της ποιότητας στον 
προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου της μήτρας θα επικαιροποιηθεί στο εγγύς μέλλον με 
διαρκή στήριξη από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα στον τομέα της δημόσιας υγείας (2003-2008) 
βάσει σύμβασης που επελέγη το 2006 από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για το Πρόγραμμα 
Δημόσιας Υγείας. Κατόπιν μιας διαδικασίας διαβούλευσης για τον εμβολιασμό για HPV και 
τον αντίκτυπό του στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας η οποία θα 
περιλαμβάνει την ECDC στη Στοκχόλμη, την IARC της ΠΟΥ στη Λυόν, το Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Καρκίνου, την EUNICE, την ECCG και άλλους διεθνείς εμπειρογνώμονες, οι 
κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές θα ενημερωθούν με κεφάλαια για τη διάγνωση του HPV 
και τον εμβολιασμό για HPV και τη συνέχειά του στο πλαίσιο προγραμμάτων 
προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω των προγραμμάτων της πλαίσιο για την έρευνα, στηρίζει 
επίσης την έρευνα για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και τον ιό των ανθρώπινων 
θηλωμάτων (HPV), ως τμήμα των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της 
προτεραιότητάς του για την υγεία. Σε αυτό το πλαίσιο, 12, 5 εκατ. ευρώ δεσμεύονται επί του 
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παρόντος για τον τομέα αυτόν ως αποτέλεσμα των προσπαθειών που πραγματοποιήθηκαν στο 
πλαίσιο του έκτου προγράμματος πλαισίου (2002-2006). Οι κύριοι τομείς που καλύπτονται 
αφορούν την επιδημιολογία του HPV και τον ρόλο των διαφορετικών του τύπων στην 
ανάπτυξη καρκίνου, την αξιολόγηση της σχέσης κόστους-οφέλους των πρωτοκόλλων 
προσυμπτωματικού ελέγχου και την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών στρατηγικών 
εμβολιασμού.

Η προτεραιότητα υγείας για το πρόγραμμα «Συνεργασία» του εβδόμου προγράμματος 
πλαισίου (2007-2013) προτείνει ενισχυμένες προσπάθειες στον τομέα της έρευνας για τον 
καρκίνο καθώς και στην έρευνα για τη δημόσια υγεία, οι οποίες θα παράσχουν διόδους για 
έρευνα για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και για τον ιό HPV. Πράγματι, η 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2007 για την εν λόγω προτεραιότητα περιελάμβανε 4 
διαφορετικά θέματα σχετικά με το εν λόγω ζήτημα, περιλαμβανομένων των εξής: βελτιωμένη 
κάλυψη εμβολιασμού, αποτελεσματικές πολιτικές προσυμπτωματικού ελέγχου και νέες 
μεθόδους προσυμπτωματικού ελέγχου. Ως αποτέλεσμα αυτής της πρόσκλησης, είναι υπό 
εξέλιξη διαπραγματεύσεις για το έργο AUTOCAST (πιθανή χρηματοδότηση ΕΚ ύψους 3 
εκατ. ευρώ) με στόχο, μέσω της χρήσης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και του HPV 
ως μοντέλου συστήματος, την ανάπτυξη μιας νέας τεχνολογίας προσυμπτωματικού ελέγχου 
του καρκίνου με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως μέσο ταχείας διάγνωσης με την αξιοποίηση 
πληροφοριών περίθαλψης για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση (point-of-care). Μια τέτοια 
πρωτοβουλία μπορεί να έχει αντίκτυπο στα τρέχοντα προγράμματα προσυμπτωματικού 
ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, ιδίως στο πλαίσιο του εμβολιασμού για 
HPV.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, ο Ευρωπαϊκός Κώδικας καθώς και η σύσταση 
του Συμβουλίου επισημαίνουν τη σημασία της συμμόρφωσης των πολιτών με τη συμμετοχή 
σε προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου υψηλής ποιότητας. Συνεπώς, οι αρχές υγείας 
όπως και οι οργανώσεις υποστήριξης ασθενών και εμπειρογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένης
της ECCA, δεν πρέπει να μειώσουν την προσπάθειά τους για την προώθηση του υψηλής 
ποιότητας προσυμπτωματικού ελέγχου με βάση τον πληθυσμό σε όλα τα κράτη μέλη και για 
την ενθάρρυνση των πολιτών να επιδιώξουν ενεργά τη συμμετοχή σε οργανωμένα 
προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου υψηλής ποιότητας.

Τέλος, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση για την εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου στα 
κράτη μέλη, η οποία θα καλύπτει αναμφίβολα τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου 
του τραχήλου της μήτρας.


	749974el.doc

