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Suġġett: Petizzjoni 0675/2007 minn Imelda Read (ta’ nazzjonalità Britannika), f’isem 
l-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kanċer Ċervikali, dwar miżuri sabiex jingħeleb 
il-kanċer ċervikali

1. Sommarju

Skond dik li ressqet il-petizzjoni, kull sena jkun hemm 50 000 każ ta’ kanċer ċervikali fost in-
nisa, li minnhom nofshom huma fatali. Sa 80% tal-każijiet jistgħu jkunu pprevenuti permezz 
ta’ eżamijiet sistematiċi preventivi u l-fatt li tkun applikata kif suppost it-teknoloġija moderna 
jħaddan fih ukoll il-potenzjal li jkun ipprevenut kważi kull każ.  Għal din ir-raġuni, dik li 
ressqet il-petizzjoni tinkoraġġixxi lill-Parlament Ewropew sabiex ifittex jimplimenta 
programm effiċjenti għall-prevenzjoni tal-kanċer ċervikali, li jappoġġja l-introduzzjoni ta’ 
programm ta’ tagħrif dwar is-saħħa pubblika sabiex in-nisa kollha jkunu infurmati dwar l-
importanza tal-prevenzjoni tal-kanċer ċervikali u jkunu jistgħu jieħdu vantaġġ mill-
opportunitajiet eżistenti, li jinkoraġġixxi l-iskambju ta’ l-aqwa prattiki fl-Ewropa u riċerka 
indipendenti f’dan il-qasam u, fl-aħħarnett li jirrikonoxxi u jappoġġja l-irwol maġġuri ta’ 
organizzazzjonijiet karitattivi, NGOs (Organizzazzjonijiet Mhux Governattivi) u gruppi ta’ 
appoġġ għall-pazjenti.

2. Ammissibiltà

Dikjarata ammissibbli fl-4 ta’ Diċembru 2007. Informazzjoni mitluba mingħand il-
Kummissjoni skont ir-Regola 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-21 ta’ Ottubru 2008.

Il-Kummissjoni Ewropea appoġġjat attivament l-iżvilupp l-aħjar prattika ibbażata fuq 
evidenza ta’ skrijning tal-kanċer ċervikali sa mit-tieni programm tagħha tal-Ewropa kontra l-
Kanċer (1990-1994). L-appoġġ tal-Komunità Ewropea għan-netwerks tal-iskrijning tal-kanċer 
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ċervikali wassal għall-pubblikazzjoni  tal-ewwel edizzjoni tal-linji gwida tal-UE għall-
assigurazzjoni ta’ kwalità tal-iskrijning tal-kanċer ċervikali fl-1993. Dan kien segwit mit-tielet 
Programm tal-Ewropa kontra l-Kanċer (1996-2002).

Il-Kodiċi Ewropew ibbażat fuq evidenza kontra l-kanċer sa mill-1987 jirrakkomanda liċ-
ċittadini Ewropew biex jippartiċipaw fi programmi organizzati ta’ kwalità għolja dwar l-
iskrijning tal-kanċer. Wara eżami tal-evidenza sustantiva tagħha f’Ġunju 2003 il-
partiċipazzjoni fl-iskrijning tal- eżami ta’ ċelluli meħudin mill-għonq tal-utru għal traċċji ta’ 
kanċer  biex kanċer ċervikali jinqabad minn kmieni, l-iskrijning għadu ma nbediex.

Fit-2 ta’ Diċembru 2003 il-Kunsill adotta r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill għall-iskrijning tal-
kanċer, li tiddeskrivi il-qafas bażiku ta’ kull programm ta’ skrijning ta’ kwalità għolja tal-
kanċer ibbażat fuq il-popolazzjoni. Fl-anness tagħha, l-eżami ta’ ċelluli meħudin mill-għonq 
tal-utru għal traċċji ta’ kanċer jinsab fil-lista bħala wieħed mit-tliet metodi ta’ skrijning tal-
kanċer li, abbażi tal-evidenza xjentifika li teżisti, li huma rrakkomandati biex ikunu introdotti 
fl-Istati Membri.

Sa mill-2004 l-appoġġ sostnut tal-Komunità Ewropea skont il-programm ta’ saħħa pubblika
mill-2003 sal-2008 ippermetta lin-Netwerk Ewropew tal-Kanċer (ECN) biex jiffinaliżża t-
tieni edizzjoni tal-linji gwida għall-assigurazzjoni tal-kwalità fl-iskrijning tal-kanċer ċervikali, 
li inizjalment kien tħejja min-netwerk Ewropew tal-iskrijning tal-kanċer ċervikali sal-2003. It-
tieni edizzzjoni għadha kif ħarġet u kienet ippreżentata lill-pubbliku Ewropew fis-7 ta’ Frar
2008 waqt il-Konferenza tal-Presidenza Slovena "Il-Piż tal-Kanċer – Kif jista’ jitnaqqas".

It-tieni edizzjoni tal-linji gwida għall-assigurazzjoni tal-kwalità fl-iskrijning tal-kanċer 
ċervikali għandha tkun aktar aġġornata għall-ġejjieni qarib b’appoġġ sostnut mill-programm 
Ewropew tas-saħħa pubblika mill-2003 sal-2008 skont kuntratt magħżul fl-2006 mll-Aġenzija 
Eżekuttiva għas-Saħħa Pubblika. Wara proċess ta’ konsultazzjoni dwar tilqim tal-HPV u l-
impatt tiegħu fuq il-prevenzjoni tal-kanċer ċervikali li għandu jinvolvi lill-ECDC fi 
Stokkolma, il-WHO IARC f’Lyon, in-Netwerk Ewropew tal-Kanċer, EUNICE, ECCG u 
esperti oħra internazzjonali, il-linji gwida għandhom ikunu aġġornati b’kapitoli dwar 
dijanjostiċi tal-HPV u tilqim tal-HPV u l-insegwiment tagħhom fil-kuntest ta’ programmi ta’ 
skrijning tal-kanċer ċervikali.

Il-Kummissjoni Ewropea, permezz tal-Programmi Qafas ta’ Riċerka tagħha, qiegħda tgħin lir-
riċerka fil-kanċer ċervikali u dwar il-viruż tal-papillomi fil-bniedem (HPV), bħala parti mill-
attivitajiet magħmulin mill-Priorità tas-Saħħa tagħha. F’dan il-kuntest, attwalment qed ikunu 
allokati € 12, 5 miljun għal dan il-qasam bħala riżultat ta’ sforzi magħmulin fis-Sitt Programm 
Qafas (2002-2006). Oqsma ewlenin koperti jinkludu l-epidemjoloġija tal-HPV u l-irwol tat-
tipi differenti tiegħu fl-iżvilupp tal-kanċer, l-evalwazzjoni tal-effikaċja fl-infiq ta’ protokolli 
ta’ skrijning u l-iżvilupp ta’ strateġiji terapewtiċi ġodda ta’ tilqim.

Il-Prijorità tas-Saħħa tal-Programm ta’ 'Kooperazzjoni' tas-Seba’ Programm Qafas (2007-
2013) tipproponi sforzi rinforzati fil-qasam tar-riċerka tal-kanċer, kif ukoll riċerka fis-saħħa 
pubblika, li ċertament għandhom jipprovdu opportunitajiet għal riċerka fil-kanċer ċervikali u 
l-HPV. Tabilħaqq, is-sejħa tal-2007 għal proposti ta’ din il-prijorità kienet tinkludi erba’ 
suġġetti differenti ta’ rilevanza għal din il-materja, inklużi l-ħarsien b’tilqim aħjar, politika 
effikaċi ta’ skrijning u metodi ġodda ta’ skrijning tal-kanċer. Bħala riżultat ta’ din is-sejħa, 
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inbdew negozjati għall-proġett AUTOCAST (possibbiltà ta’ kontribuzzjoni ta’ ta’ € 3 miljun 
mill-KE) bil-għan li, bl-użu tal-kanċer ċervikali u l-HPV bħala sistema mudell, tkun 
żviluppata teknoloġija ġdida awtomatizzata ta’ skrijning tal-kanċer biex tintuża bħala mezz 
dijanjostiku ta’ "punt ta’ kura" malajr. Inizjattiva bħal din tista’ tħalli impatt fuq programmi 
attwali ta’ skrijning ċervikali partikularment fil-kuntest ta’ tilqim tal-HPV.

Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kodiċi Ewropew, kif ukoll ir-rakkomandazzjoni tal-
Kunsill influwenzaw l-importanza tal-konformità taċ-ċittadini fil-partiċipazzjoni fi programmi 
ta’ skrijning ta’ kwalità għolja. Għalhekk Awtoritajiet tas-Saħħa, kif ukoll organizzazzjonijiet 
ta’ protezzjoni, ta’ pazjenti u esperti, inkluż l-ECCA, m’għandhomx inaqqsu l-isforz tagħhom 
biex jippromwovu skrijning ta’ kwalità għolja ibbażat fuq il-popolazzjoni fl-Istati Membri 
kollha u biex jimmotivaw liċ-ċittadini biex ifittxu li jippartiċipaw b’mod attiv fi programmi 
organizzati ta’ skrijning ta’ kwalità għolja.

Fl-aħħarnett, il-Kummissjoni għandha tirrapporta dwar l-implimentazzjoni tar-
Rakkomandazzjoni tal-Kunsill fl-Istati Membri, li mingħajr dubju għandha tkopri wkoll l-
iskrijning tal-kanċer ċervikali.
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