
CM\749974RO.doc PE415.032v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru petiții 

21.10.2008

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția 0675/2007, adresată de Imelda Read, de naționalitate britanică, în 
numele Asociației europene de cancer cervical, referitoare la măsurile 
împotriva cancerului cervical.

1. Rezumatul petiției 

Potrivit petiționarului, în fiecare an se semnalează aproximativ 50 000 de cazuri de cancer 
cervical la femei, jumătate din numărul acestora fiind cazuri fatale. Până la 80% din cazuri ar 
putea fi prevenite prin examinări preventive sistematice, iar tehnologiile moderne aplicate 
corespunzător ar putea chiar să prevină fiecare caz. Prin urmare, petiționarul îndeamnă 
Parlamentul European să pună în aplicare un program eficient de prevenire a cancerului 
cervical, să sprijine introducerea unui program de informare asupra sănătății publice, astfel 
încât toate femeile să fie informate despre importanța prevenirii cancerului cervical și să fie 
astfel în măsură să beneficieze de posibilitățile existente, să încurajeze schimbul celor mai 
bune practici în Europa și cercetarea independentă în domeniu și, în sfârșit, să recunoască și 
să sprijine rolul major al organizațiilor caritabile, al ONG-urilor și al grupurilor de susținere a 
pacienților.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 4 decembrie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informații în 
conformitate cu articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 octombrie 2008.

Comisia Europeană a susținut în mod real dezvoltarea celor mai bune practici bazate pe 
dovezi în depistarea cancerului cervical odată cu cel de-al doilea program intitulat Europa 
împotriva cancerului (1990-1994). Sprijinul Comunității Europene pentru înființarea rețelelor 
de depistare a cancerului cervical a condus la publicarea primei ediții a orientărilor europene 
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privind asigurarea calității în depistarea cancerului cervical în 1993. Acestea au fost urmate de 
cel de-al treilea program Europa împotriva cancerului (1996-2002).

Din 1987, Codul european bazat pe dovezi de luptă împotriva cancerului recomandă 
cetățenilor europeni să participe la programele eficiente organizate în vederea depistării 
cancerului. În urma unei revizuiri a probelor în iunie 2003, nu s-a înregistrat nicio schimbare 
în ceea ce privește participarea la efectuarea testului Papanicolau de depistare a formelor 
incipiente de cancer cervical. 

La 2 decembrie 2003, Consiliul a adoptat Recomandarea Consiliului privind depistarea 
cancerului, care descrie cadrul fundamental al oricărui program adresat populației de depistare 
eficientă a cancerului. În anexa la Recomandare, examenul Papanicolau de depistare a 
cancerului cervical figurează ca una dintre cele trei metode de depistare a cancerului care, pe 
baza probelor științifice disponibile, sunt recomandate a fi introduse în statele membre. 

Din 2004, sprijinul consolidat al Comunității Europene în temeiul programului de sănătate 
publică aferent perioadei 2003-2008 a permis Rețelei Europene a Cancerului (REC) să 
finalizeze cea de-a doua ediție a orientărilor privind asigurarea calității în cazul depistării 
cancerului cervical, care fusese elaborată inițial de Rețeaua Europeană de depistare a 
cancerului cervical până în 2003. Cea de-a doua ediție a fost de curând publicată și a fost 
prezentată publicului european la 7 februarie 2008, cu ocazia Conferinței Președinției Slovene 
„Cum poate fi redusă povara cancerului”. 

A doua ediție a orientărilor pentru asigurarea calității în depistarea cancerului cervical va fi 
din nou actualizată în viitorul apropiat cu sprijinul consolidat al programului european de 
sănătate publică aferent perioadei 2003 – 2008, în cadrul unui contract selectat în 2006 de 
Agenția Executivă pentru Sănătate Publică. În urma unui proces de consultare cu privire la 
vaccinul împotriva virusului HPV și impactul acestuia asupra prevenirii cancerului cervical 
care va implica ECDC în Stockholm, WHO IARC în Lyon, și Rețeaua Europeană a 
Cancerului, EUNICE, ECCG și alți experți internaționali, orientările europene vor fi 
actualizate prin adăugarea unor capitole privind diagnosticele HPV, vaccinul împotriva 
virusului HPV și urmările acestuia în cadrul programelor de depistare a cancerului cervical. 

Comisia Europeană, prin programele-cadru din domeniul cercetării, sprijină de asemenea
cercetarea privind cancerul cervical și virusul papilomului uman (HPV), ca făcând parte din 
activitățile întreprinse în cadrul Priorității privind sănătatea. În acest context, 12,5 milioane 
EUR sunt alocate în prezent acestui domeniu ca urmare a eforturilor depuse în cadrul celui 
de-al șaselea Program-cadru (2002-2006). Principalele domenii vizate includ epidemiologia 
infecției HPV și rolul diferitelor sale forme în dezvoltarea cancerului, evaluarea rentabilității 
protocoalelor de depistare și dezvoltarea noilor strategii terapeutice de vaccinare. 

Prioritatea privind sănătatea a programului de „Cooperare” din cadrul celui de-al șaptelea 
Program-cadru (2007-2013) propune sporirea eforturilor în domeniul cercetării privind 
cancerul, precum și în domeniul cercetării pentru sănătatea publică, ceea ce va crea 
oportunități pentru cercetarea privind cancerul cervical și HPV. Într-adevăr, cererea de 
propuneri din 2007 din cadrul priorității privind sănătatea includea 4 subiecte diferite 
relevante pentru acest domeniu, printre care: ameliorarea acoperirii vaccinale, politici 
eficiente și metode noi de prevenire a cancerului. Ca urmare a cererii în cauză, sunt în 
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derulare negocieri în ceea ce privește proiectul AUTOCAST (cu o posibilă contribuție de 3 
milioane EUR din partea CE) care vizează, prin utilizarea cancerului cervical și a HPV ca 
sistem model, dezvoltarea unei tehnologii noi automate de depistare a cancerului care va fi 
utilizată ca sistem de diagnosticare rapidă. O astfel de inițiativă poate avea un impact asupra 
actualelor programe de depistare a cancerului cervical, în special în contextul vaccinării 
împotriva virusului HPV. 

Parlamentul European, Consiliul, Codul European, precum și recomandarea Consiliului au 
subliniat importanța conformării cetățenilor la participarea în cadrul programelor eficiente de 
depistare a cancerului. În consecință, autoritățile privind sănătatea, precum și organizațiile de 
sensibilizare a pacienților și experților, inclusiv ECCA, nu ar trebui să-și reducă eforturile de 
a promova depistarea eficientă în rândul populației din toate statele membre și de a-i motiva
pe cetățeni să se implice activ în programele eficiente organizate pentru depistarea cancerului. 

În cele din urmă, Comisia va raporta cu privire la punerea în aplicare a recomandării 
Consiliului în statele membre, care va acoperi cu siguranță și depistarea cancerului cervical. 
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