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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0675/2007, którą złożyła Imelda Read (Wielka Brytania), w imieniu 
Europejskiego Stowarzyszenia Raka Szyjki Macicy, w sprawie sposobów 
walki z rakiem szyjki macicy

1. Streszczenie petycji

Według składającej petycję każdego roku stwierdza się 50 000 przypadków raka szyjki 
macicy, z czego połowa kończy się śmiercią. Około 80% przypadków można by zapobiec 
dzięki systematycznym badaniom profilaktycznym, a odpowiednio stosowane nowoczesne 
technologie pozwoliłyby zapobiec niemal wszystkim zachorowaniom. Dlatego składająca 
petycję apeluje, by Parlament Europejski wdrożył skuteczny program zapobiegania rakowi 
szyjki macicy, wspierał wprowadzenie programu informacyjnego w zakresie zdrowia 
publicznego, tak aby wszystkie kobiety zdawały sobie sprawę ze znaczenia profilaktyki 
w odniesieniu do raka szyjki macicy i by mogły skorzystać z istniejących możliwości, 
zachęcał do wymiany najlepszych praktyk w Europie i prowadzenia niezależnych badań 
naukowych w przedmiotowej dziedzinie oraz uznał i poparł kluczową rolę, jaką odgrywają 
organizacje charytatywne, organizacje pozarządowe i grupy wsparcia pacjentek.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 4 grudnia 2007 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 października 2008 r.

Komisja Europejska, od momentu wdrożenia 2. programu „Europa przeciw nowotworom” 
(1990-1994), aktywnie wspiera rozwój opartych na dowodach najlepszych praktyk w zakresie 
badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy. Wsparcie Wspólnoty Europejskiej dla



PE415.032 2/3 CM\749974PL.doc

PL

sieci badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy doprowadziło do opublikowania
w 1993 r. 1. edycji wytycznych UE dla zapewnienia jakości badań przesiewowych 
w kierunku raka szyjki macicy. Następnie doszło do realizacji 3. programu „Europa przeciw 
nowotworom” (1996-2002).

Oparty na dowodach Europejski Kodeks Walki z Rakiem od 1987 r. zaleca obywatelom 
europejskim udział w zorganizowanych programach wysokiej jakości badań przesiewowych 
w kierunku raka. Po dokonaniu przeglądu dowodów w czerwcu 2003 r. nadal zaleca się udział
w cytologicznych badaniach przesiewowych w celu wykrywania raka szyjki macicy we 
wczesnym stadium.

W dniu 2 grudnia 2003 r. Rada przyjęła zalecenie Rady dotyczące badań przesiewowych 
w kierunku raka, w którym opisuje się zasadnicze ramy dla wszelkich wysokiej jakości 
programów badań przesiewowych w kierunku raka dla ludności. W załączniku do 
rozporządzenia przesiewowe badania cytologiczne w kierunku raka szyjki macicy wymienia 
się jako jedną z trzech przesiewowych metod wykrywania nowotworów, których 
wprowadzenie w państwach członkowskich zaleca się w oparciu o dostępne dowody 
naukowe.

Od 2004 r. trwałe wsparcie Wspólnoty Europejskiej w ramach programu zdrowia publicznego 
2003-2008 umożliwiło Europejskiej sieci zwalczania nowotworów (ESZN) sfinalizowanie 2. 
edycji wytycznych dla zapewnienia jakości badań przesiewowych w kierunku raka szyjki 
macicy, które początkowo przygotowywała Europejska sieć badań przesiewowych 
w kierunku raka szyjki macicy (do 2003 r.). 2. edycja dopiero się pojawiła. Przedstawiono ją 
społeczeństwu europejskiemu w dniu 7 lutego 2008 r. w trakcie konferencji prezydencji 
słoweńskiej „Brzemię nowotworu-jak je ograniczyć”.

2. edycja wytycznych dla zapewnienia jakości badań przesiewowych w kierunku raka szyjki 
macicy będzie dalej aktualizowana w najbliższej przyszłości w ramach wsparcia 
z europejskiego programu zdrowia publicznego 2003-2008 na podstawie umowy wybranej
w 2006 r. przez Agencję Wykonawczą Zdrowia Publicznego. Po przeprowadzeniu procesu 
konsultacji w sprawie szczepień przeciw HPV i ich wpływu na zapobieganie rakowi szyjki 
macicy, który obejmie ECDC ze Sztokholmu, WHO IARC z Lyonu, Europejską sieć 
zwalczania nowotworów, EUNICE, ECCG i innych ekspertów międzynarodowych,
poszczególne rozdziały wytycznych UE będą uaktualniane o kwestie związane z diagnostyką 
i szczepieniami przeciw HPV oraz dalszym ciągiem programów badań przesiewowych 
w kierunku raka szyjki macicy.

Komisja Europejska, poprzez swój ramowy program na rzecz badań, wspiera też badania nad 
rakiem szyjki macicy oraz wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) jako część działań 
podejmowanych w związku z priorytetem zdrowotnym. W tym kontekście na przedmiotowy 
obszar przeznacza się obecnie 12,5 miliona euro w wyniku starań podjętych przy realizacji 6. 
programu ramowego (2002-2006). Podstawowe uwzględnione dziedziny obejmują
epidemiologię HPV oraz rolę różnych rodzajów tego wirusa w rozwoju raka, ocenę
efektywności kosztowej protokołów badań przesiewowych, a także rozwój nowych strategii 
terapeutycznych w zakresie szczepień.

W kontekście priorytetu zdrowotnego programu „współpracy” 7. programu ramowego (2007-
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2013) proponuje się podjęcie zwiększonych wysiłków w dziedzinie badań nad rakiem, jak 
również badań dotyczących zdrowia publicznego, co z pewnością stworzy okazję do badań 
nad rakiem szyjki macicy oraz HPV. Zaproszenie do składania wniosków w ramach tego 
priorytetu na 2007 r. faktycznie obejmowało 4 różne tematy związane z tą kwestią, w tym: 
większy zakres szczepień, efektywne polityki w zakresie badań przesiewowych i nowatorskie 
metody prowadzenia badań przesiewowych w kierunku raka. W wyniku tego zaproszenia 
trwają negocjacje dotyczące projektu AUTOCAST (możliwy wkład WE w wysokości
3 milionów euro) ukierunkowanego, przy wykorzystaniu raka szyjki macicy oraz HPV jako
systemu modelowego, na opracowanie nowatorskiej, zautomatyzowanej technologii badań 
przesiewowych w kierunku raka, która będzie stosowana w charakterze szybkiego narzędzia 
diagnostycznego w „punkcie opieki”. Taka inicjatywa może mieć wpływ na obecnie 
prowadzone programy badań przesiewowych szyjki macicy, szczególnie w kontekście 
szczepień przeciw HPV.

Parlament Europejski, Rada, Kodeks Europejski, jak również zalecenie Rady kładą nacisk na 
znaczenie zgody obywateli na udział w programach wysokiej jakości badań przesiewowych. 
A zatem ani władze zdrowotne, ani rzecznicy, organizacje pacjentów czy ekspertów, w tym
ECCA, nie powinny ograniczać wysiłków w zakresie promocji wysokiej jakości badań 
przesiewowych dla ludności we wszystkich państwach członkowskich i motywowania 
obywateli do aktywnego udziału w zorganizowanych programach takich badań.

Wreszcie Komisja złoży sprawozdanie z implementacji zalecenia Rady w państwach 
członkowskich, które bez wątpienia będzie obejmowało także badania przesiewowe 
w kierunku raka szyjki macicy.
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