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Temats: Lūgumraksts Nr. 0675/2007, ko ,,European Cervical Cancer Association” 
(Eiropas dzemdes kakla vēža asociācija) vārdā iesniedza Apvienotās Karalistes 
valsts piederīgā Imelda Read, par cīņu pret dzemdes kakla vēzi

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzējas sniegtajiem datiem katru gadu Eiropā 50 000 sieviešu 
saslimst ar dzemdes kakla vēzi, un puse no šīm sievietēm mirst. Organizēti preventīvie 
izmeklējumi varētu novērst līdz 80 % šo gadījumu, un mūsdienu tehnoloģijas spētu novērst 
gandrīz visus šos gadījumu, ja būtu labi organizēta to izmantošana. Tādēļ lūgumraksta 
iesniedzēja aicina Eiropas Parlamentu strādāt pie efektīvu dzemdes kakla vēža novēršanas 
programmu īstenošanas, atbalstīt sabiedrības veselības informācijas programmu izveidi, lai 
visas sievietes būtu informētas par dzemdes kakla vēža novēršanas nozīmi un izmantotu 
esošās iespējas; atbalstīt labāko metožu apmaiņu Eiropā un neatkarīgus pētījumus šajā jomā, 
un, visbeidzot, atzīt un atbalstīt labdarības organizāciju, NVO un pacientu atbalsta grupu 
nozīmīgo darbu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 4. decembrī. Komisijai lūgta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 21. oktobrī.

Eiropas Komisija laikā kopš tās 2. programmas "Eiropa pret vēzi" (1990.–1994.) ir aktīvi 
atbalstījusi uz pierādījumiem balstītas paraugprakses izstrādi dzemdes kakla vēža skrīninga 
jomā. Atbalsta rezultātā, ko Eiropas Kopiena sniedza dzemdes kakla vēža skrīninga tīkliem, 
1993. gadā tika izdots pirmais ES vadlīniju izdevums par kvalitātes nodrošināšanu dzemdes 
kakla vēža skrīninga jomā. Tam sekoja 3. programma "Eiropa pret vēzi" (1996.–2002.).
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Uz pierādījumiem balstītajā Eiropas pretvēža rīcības kodeksā kopš 1987. gada Eiropas 
iedzīvotājiem pausts ieteikums piedalīties augstas kvalitātes vēža skrīninga programmās. Pēc 
tā papildu pierādījumu pārskatīšanas 2003. gada jūnijā dalība Papanikolau testa skrīningā 
agrīnai dzemdes kakla vēža noteikšanai vēl joprojām nav mainīta.

2003. gada 2. decembrī Padome pieņēma Padomes ieteikumu par vēža skrīningu, kurā 
aprakstīta jebkuras iedzīvotāju augstas kvalitātes vēža skrīninga programmas pamatstruktūra. 
Tā pielikumā Papanikolau testa skrīnings ir minēts kā viena no trijām vēža skrīninga 
metodēm, kas, pamatojoties uz pieejamajiem zinātniskajiem pierādījumiem, ir ieteikta 
ieviešanai dalībvalstīs.

Kopš 2004. gada Eiropas Kopienas ilglaicīgs atbalsts 2003.–2008. gada Sabiedrības veselības 
aizsardzības programmas ietvaros ļāva Eiropas Pretvēža tīklam (ECN) pabeigt otro ES 
vadlīniju izdevumu par kvalitātes nodrošināšanu dzemdes kakla vēža skrīninga jomā, ko 
sākotnēji, līdz 2003. gadam, gatavoja Eiropas Dzemdes kakla vēža skrīninga tīkls. Otrs 
izdevums ir nesen kļuvis pieejams sabiedrībai, un to 2008. gada 7. februārī Slovēnijas 
prezidentūras konferencē "Vēža nasta — kā to mazināt" prezentēja Eiropas sabiedrībai.

Otrs ES vadlīniju izdevums par kvalitātes nodrošināšanu dzemdes kakla vēža skrīninga jomā 
drīzumā tiks aktualizēts Eiropas 2003.–2008. gada Sabiedrības veselības aizsardzības 
programmas ilglaicīga atbalsta ietvaros saskaņā ar 2006. gada Sabiedrības veselības 
izpildaģentūras izraudzīto līgumu. Pēc konsultāciju procesa par vakcināciju pret cilvēka 
papilomas vīrusu (HPV) un tās ietekmi uz dzemdes kakla vēža novēršanu, kas ietvers Eiropas 
slimību profilakses un kontroles centru (ECDC) Stokholmā, Pasaules Veselības organizācijas 
(PVO) Starptautisko Vēža izpētes aģentūru (SVIA) Lionā, Eiropas Pretvēža tīklu, Vēža 
rādītāju Eiropas tīklu (EUNICE), Eiropas sadarbību vēža skrīninga un novēršanas vadlīniju 
izstrādē un ieviešanā (ECCG) un citus starptautiskus ekspertus, ES vadlīnijas papildinās ar 
nodaļām par HPV diagnostiku un vakcināciju pret HPV, kā arī tā kontroli dzemdes kakla vēža 
skrīninga programmu ietvaros.

Eiropas Komisija ar tās pētniecības pamatprogrammu starpniecību sniedz atbalstu arī 
dzemdes kakla vēža un HPV izpētei, kas ir daļa no tās veselības prioritātes ietvaros veiktā 
darba. Saistībā ar to šobrīd šai jomai ir veltīti EUR 12,5 miljoni, kas ir 6. pamatprogrammas 
(2002.–2006.) ietvaros veiktā darba rezultāts. Galveno ietverto jomu vidū ir HPV 
epidemioloģija un šī vīrusa dažādo veidu nozīme vēža attīstībā, skrīninga protokolu 
rentabilitātes novērtējums un jaunu terapeitisko stratēģiju izstrāde vakcinācijai.

7. pamatprogrammas (2007.–2013.) programmas "Sadarbība" veselības prioritātes ietvaros 
ierosināts pastiprināt darbu vēža izpētes jomā, kā arī sabiedrības veselības izpētes jomā, kas 
noteikti sniegs iespējas dzemdes kakla vēža un HPV izpētei. 2007. gada aicinājums iesniegt 
ierosinājumus attiecībā uz šo prioritāti ietvēra 4 dažādus šai problēmai atbilstošus tematus, 
ieskaitot: uzlabotu vakcinācijas aptvērumu, efektīvu skrīninga politiku un jaunas vēža 
skrīninga metodes. Šī uzaicinājuma rezultātā norisinās sarunas par projektu "AUTOCAST" 
(iespējamais ES ieguldījums — EUR 3 miljoni), kā mērķis, izmantojot dzemdes kakla vēzi un 
HPV kā modeļa sistēmu, izstrādāt jaunu automātisku vēža skrīninga tehnoloģiju, lai izmantotu 
to kā ātras diagnostikas instrumentu diagnozes noteikšanai uz vietas. Šādai iniciatīvai var būt 
ietekme uz spēkā esošajām dzemdes kakla vēža skrīninga programmām, jo īpaši vakcinācijas 
pret HPV kontekstā.
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Eiropas Parlaments, Padome, Eiropas pretvēža rīcības kodekss, kā arī Padomes ieteikums vērš 
uzmanību uz pilsoņu piekrišanas nozīmi dalībai augstas kvalitātes skrīninga programmās. 
Tāpēc veselības aizsardzības varas iestādēm, kā arī atbalsta, pacientu un ekspertu 
organizācijām, ietverot ECCA, nevajadzētu mazināt savus centienus veicināt augstas 
kvalitātes iedzīvotāju skrīningu visās dalībvalstīs un motivēt pilsoņus aktīvi iesaistīties 
organizētajās augstas kvalitātes skrīninga programmās.

Visbeidzot, Komisija ziņos par Komisijas ieteikuma izpildi dalībvalstīs, kas neapšaubāmi 
ietvers arī dzemdes kakla vēža skrīningu.
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