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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint a nők körében a méhnyakrák évente 50 000 esetben fordul elő, 
amelynek a fele halálos kimenetelű. Az esetek 80%-a megelőzhető lenne szisztematikus 
megelőző vizsgálatokkal, és a megfelelően alkalmazott modern technológia szinte az összes 
eset megelőzését is lehetővé tenné. A petíció benyújtója ennek megfelelően sürgeti az Európai 
Parlamentet egy hatékony méhnyakrák megelőző program végrehajtására, egy 
népegészségügyi információs kampány bevezetésének támogatására annak érdekében, hogy 
minden nő értesüljön a méhnyakrák megelőzésének fontosságáról és kihasználhassa a 
meglevő lehetőségeket, az Európán belüli legjobb gyakorlatok cseréjének elősegítésére, 
valamint független kutatásra ezen a területen, végül a jótékonysági szervezetek, a nem 
kormányzati szervezetek, és a betegtámogató csoportok meghatározó szerepének elismerésére 
és támogatására.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. december 4. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. október 21.

Az Európai Bizottság második „Európa a rák ellen” programja (1990–1994) óta aktívan 
támogatja a bizonyítékokon alapuló követendő gyakorlat kidolgozását a 
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méhnyakrákszűrésben. Az Európai Közösség által a méhnyakrákszűrő hálózatok számára 
biztosított támogatás vezetett a méhnyakrákszűrés európai uniós minőségbiztosítási irányelvei 
első kiadásának közzétételéhez 1993-ban. Ezt a harmadik „Európa a rák ellen” program 
(1996–2002) követte.

A bizonyítékokon alapuló Európai Rákellenes Kódex 1987 óta ajánlja az európai 
polgároknak, hogy vegyenek részt szervezett, jó minőségű rákszűrési programokban. Az 
alátámasztó bizonyítékok 2003. júniusi felülvizsgálatát követően továbbra is változatlanul 
ajánlott a Papanicolau (Pap)-keneteken végzett citológiai szűrésben való részvétel a 
méhnyakrák korai felismerése érdekében.

A Tanács 2003. december 2-án elfogadta a rákszűrésről szóló tanácsi ajánlást, amely a jó
minőségű, teljes népességen alapuló rákszűrési programok alapvető keretrendszerét írja le. 
Ennek mellékletében a méhnyakrákszűrésre használt Papanicolau (Pap)-keneteken végzett 
citológiai szűrést azon három rákszűrési módszer egyikeként írják le, amelyek a rendelkezésre 
álló tudományos bizonyítékok alapján a tagállamokban való bevezetésre ajánlottak.

2004 óta az Európai Közösségnek a 2003–2008-as közegészségügyi program keretében 
fenntartott támogatása lehetővé tette az Európai Rák Hálózat (ECN) számára, hogy befejezze 
a méhnyakrákszűrés minőségbiztosítási irányelveinek második kiadását, amelyet eredetileg 
2003-ig az európai méhnyakrák-szűrési hálózat készített el. A második kiadás éppen most 
jelent meg, és ezt 2008. február 7-én a szlovén elnökség „A rák által okozott teher – hogyan 
csökkenthető?” című konferenciáján mutatták be az európai közönségnek.

A méhnyakrákszűrés minőségbiztosítási irányelveinek második kiadását a közeljövőben az 
2003–2008-as európai közegészségügyi program fenntartott támogatásával, az Egészség- és 
Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség által 2006-ban kiválasztott szerződés keretében ismét 
naprakésszé fogják tenni. A HPV-oltásról és a méhnyakrák megelőzésére gyakorolt hatásáról 
zajló konzultációs folyamatot követően, amelyben részt vesz a stockholmi Európai 
Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC), az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) lyoni Nemzetközi Rákkutató Ügynöksége (IARC), az Európai Rák Hálózat, az
Európai Unió rákkal foglalkozó információs hálózata (EUNICE), az Európai Fogyasztói 
Tanácsadó Csoport (ECCG) és más nemzetközi szakértők, az európai uniós irányelveket a 
HPV-diagnosztikára és a HPV-oltásra, valamint ennek a méhnyakrák-szűrési programokon 
belüli nyomon követésére vonatkozó fejezetekkel napra késszé fogják tenni.

Az Európai Bizottság kutatási keretprogramjain keresztül a méhnyakrákra és a humán 
papillóma vírusra (HPV) irányuló kutatást is támogatja, az egészségügyi prioritásán belül 
végzett tevékenységek részeként. Ennek keretében a 6. keretprogramban (2002–2006) tett 
erőfeszítések eredményeképpen 12,5 millió eurót fordítanak e területre. A felölelt főbb 
területek a HPV epidemiológiája és különböző típusainak szerepe a rák kialakulásában, a 
szűrési protokollok költséghatékonyságának értékelése és az oltás új terápiás stratégiáinak 
kidolgozása.

A 7. keretprogram (2007–2013) „együttműködés” programjának egészségügyi prioritása 
megerősített erőfeszítéseket javasol a rákkutatás és a közegészségügyi kutatás területén, ami 
minden bizonnyal lehetőségeket teremt a méhnyakrákra és a HPV-re irányuló kutatásra. 
Valóban, e prioritás 2007-es pályázati felhívása 4 különböző, e kérdéssel összefüggő témát 
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tartalmazott, köztük a következőket: jobb oltási lefedettség, hatékony szűrési politikák és 
újszerű rákszűrési módszerek. E felhívás eredményeképpen folynak a tárgyalások az 
AUTOCAST projektről (az EB lehetséges hozzájárulása 3 millió EUR), amelynek célja a 
méhnyakrák és a HPV mintarendszerként történő alkalmazásával egy újszerű automatikus 
rákszűrési technológia kidolgozása gyors „betegágy melletti” (POC) diagnosztikus 
eszközként való felhasználásra. Ez a kezdeményezés hatással lehet a jelenlegi méhnyakrák-
szűrési programokra, különösen a HPV-oltással összefüggésben.

Az Európai Parlament, a Tanács, az európai kódex, valamint a tanácsi ajánlás hangsúlyt fektet 
a polgárok együttműködésének fontosságára és a jó minőségű szűrési programokban való 
részvételére. Ezért az egészségügyi hatóságoknak, valamint az érdekképviseleti, beteg- és 
szakértői szervezeteknek, köztük az Európai Szövetség a Méhnyakrák Ellen (ECCA)
szervezetnek is, lankadatlan erővel támogatniuk kell a jó minőségű, teljes népességen alapuló 
szűrést valamennyi tagállamban, és ösztönözniük kell a polgárokat, hogy aktívan 
igyekezzenek részt venni a szervezett, jó minőségű szűrési programokban.

Végezetül, a Bizottság be fog számolni a tanácsi ajánlás tagállamokban való végrehajtásáról, 
és ennek keretében kétségtelenül a méhnyakrákszűrésről is.
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