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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjän mukaan kohdunkaulan syöpään sairastuu vuosittain 50 000 naista, 
joista puolet kuolee sairauteen. Jopa 80 prosenttia tapauksista voitaisiin estää 
järjestelmällisillä seulontatutkimuksilla, ja nykyaikaisen tekniikan avulla lähes jokainen 
tapaus olisi mahdollista estää. Vetoomuksen esittäjä kehottaa Euroopan parlamenttia 
pyrkimään toteuttamaan tehokkaan kohdunkaulan syövän torjuntaohjelman ja tukemaan 
kansanterveyttä koskevan tiedotusohjelman käyttöönottoa, jotta kaikki naiset saisivat tietoa 
kohdunkaulan syövän ehkäisyn tärkeydestä ja voisivat hyödyntää olemassa olevia 
mahdollisuuksia. Lisäksi vetoomuksen esittäjä kehottaa Euroopan parlamenttia kannustamaan 
parhaiden käytäntöjen jakamiseen Euroopassa ja riippumattoman tutkimustyön tekemiseen 
alalla sekä tunnustamaan hyväntekeväisyysjärjestöjen, kansalaisjärjestöjen ja potilaiden 
tukiryhmien merkittävän roolin ja tukemaan sitä.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 4. joulukuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 21. lokakuuta 2008.

Euroopan komissio on tukenut aktiivisesti kohdunkaulan syöpään liittyvän, näyttöön 
perustuvan parhaan hoitokäytännön kehittämistä toisesta "Eurooppa syöpää vastaan"
-ohjelmasta alkaen (1990–1994). Euroopan komission tuki kohdunkaulan syövän 
seulontaverkostoille johti kohdunkaulan syövän seulontatutkimusten ensimmäisten EU:n 
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laadunvarmistusohjeiden julkaisemiseen vuonna 1993. Niitä seurasi kolmas "Eurooppa 
syöpää vastaan" -ohjelma (1996–2002).

Vuodesta 1987 alkaen laadituissa, näyttöön perustuvissa Euroopan syöpäsäännöissä 
suositellaan Euroopan kansalaisille osallistumista laadukkaisiin syövänseulontaohjelmiin. 
Kohdunkaulan syövän varhaisvaiheen toteamiseen tarkoitettuun papakokeeseen 
osallistuminen pysyi ennallaan kesäkuussa 2003 tehdyn todisteiden arvioinnin jälkeen.

Neuvosto hyväksyi 2. joulukuuta 2003 syöpäseulontaa koskevan neuvoston suosituksen, jossa 
kuvaillaan väestön laadukkaiden syöpäseulontaohjelmien peruspuitteet. Sen liitteessä 
mainitaan kohdunkaulasyövän seulontaan tarkoitetut papakokeet yhtenä kolmesta 
syöpäseulontamenetelmästä, joita suositellaan käytettäväksi jäsenvaltioissa käytettävissä 
olevien tieteellisten todisteiden perusteella.

Euroopan syöpäverkosto (ECN) pystyi viimeistelemään kohdunkaulan syöpäseulonnan 
laadunvarmistusohjeiden toisen version EU:n vuosien 2003–2008 kansanterveysalan 
toimintaohjelmasta vuodesta 2004 alkaen myönnetyn tuen avulla. ECN oli laatinut 
alkuperäiset ohjeet vuoteen 2003 saakka. Toinen versio oli juuri ilmestynyt ja se esiteltiin 
EU:n yleisölle 7. helmikuuta 2008 Slovenian puheenjohtajakauden konferenssissa "The 
burden of Cancer – How it can be reduced".

Kohdunkaulan syöpäseulonnan laadunvarmistusohjeiden toinen versio päivitetään 
lähitulevaisuudessa jälleen EU:n vuosien 2003–2008 kansanterveysalan toimintaohjelmasta 
myönnettävän tuen avulla kansanterveysalan toimintaohjelman toimeenpanoviraston 
vuonna 2006 valitseman sopimuksen perusteella. EU:n ohjeisiin päivitetään kohdat, jotka 
koskevat HPV:n diagnosointia ja HPV-rokotusta sekä sen seurantaa kohdunkaulan syövän 
seulontaohjelmissa sen jälkeen, kun HPV-rokotusta ja sen vaikutusta kohdunkaulan syövän 
ehkäisemiseen koskeva kuulemismenettely on saatettu loppuun. Kuulemiseen osallistuvat 
Tukholman ECDC, Lyonin WHO IARC, Euroopan syöpäverkosto (ECN), EUNICE, ECCG 
sekä muita kansainvälisiä asiantuntijoita.

Euroopan komissio tukee myös tutkimuspuiteohjelmien kautta kohdunkaulan syöpää ja 
papilloomavirusta (HPV) koskevaa tutkimusta osana terveydenhoidon painopisteitä. Tällä 
hetkellä tätä kautta myönnetään 12,5 miljoonaa euroa rahoitusta kuudennen puiteohjelman 
seurauksena (2002–2006) toteutettaville toimenpiteille. Tärkeimpiä tutkimusalueita ovat 
HPV:n epidemiologia ja sen eri tyyppien merkitys syövän kehittymisen kannalta, 
seulontaprotokollien kustannustehokkuuden arviointi sekä uusien rokotushoitostrategioiden 
kehittäminen.

Seitsemännen puiteohjelman (2007–2013) yhteistyöohjelman terveyspainopisteessä 
ehdotetaan syöpätutkimuksen ja kansanterveydellisen tutkimuksen tehostamista, mikä antaa 
varmasti uusia mahdollisuuksia kohdunkaulan syövän ja HPV:n tutkimiseen. Tämän 
painopisteen vuoden 2007 ehdotuspyyntö sisälsi neljä asiaan liittyvää aihetta: rokotusten 
kattavuuden kehittäminen, tehokkaat seulontakäytännöt ja uudet syövänseulontamenetelmät. 
Ehdotuspyynnön seurauksena käydään neuvotteluja AUTOCAST-hankkeesta (EU:n 
mahdollinen tukiosuus 3 miljoonaa euroa), jonka tavoitteena on uuden, automaattisen 
syövänseulontamenetelmän kehittäminen nopean hoitopisteessä käytettävän 
diagnosointilaitteen avulla. Mallijärjestelmänä käytetään kohdunkaulan syöpää ja HPV:ta. 
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Tällaisella aloitteella voi olla vaikutusta kohdunkaulan syövän nykyisille 
seulontamenetelmille etenkin HPV-rokotuksen osalta.

Euroopan parlamentti, neuvosto, eurooppalaiset säännöt ja neuvoston suositus painottavat, 
että kansalaisten osallistuminen laadukkaisiin seulontaohjelmiin on tärkeää. Tästä syystä 
terveysviranomaisten ja edunvalvonta-, potilas- ja asiantuntijaorganisaatioiden, ECCA 
mukaan lukien, ei tulisikaan vähentää ponnistelujaan laadukkaan väestöpohjaisen seulonnan 
edistämiseksi kaikissa jäsenvaltioissa ja kansalaisten kannustamiseksi osallistumaan 
laadukkaisiin seulontaohjelmiin aktiivisesti.

Komissio raportoi neuvoston suosituksen toteuttamisesta jäsenvaltioille, jotka varmasti myös 
käsittelevät kohdunkaulan syövän seulontaa.
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