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Euroopa Parlamendi resolutsioon vähktõvega võitlemise kohta laienenud Euroopa 
Liidus

Euroopa Parlament,

- võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 152; 

- võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikleid 163 kuni 173;

- võttes arvesse ühenduse teist tervisevaldkonna tegevusprogrammi (2008–2013)1;

- võttes arvesse komisjoni valget raamatut „Üheskoos tervise nimel: ELi strateegiline 
lähenemine aastateks 2008–2013”2;

- võttes arvesse Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamistegevuse seitsmendat raamprogrammi (2007–2013)3; 

- võttes arvesse määrust pediaatrias kasutatavate ravimite kohta4; 

- võttes arvesse 2. detsembri 2003. aasta nõukogu soovitust vähktõve sõeluuringute kohta5;

- võttes arvesse oma 27. septembril 2007. aastal vastu võetud kirjalikku deklaratsiooni 
laiaulatusliku strateegia vajaduse kohta vähktõve kontrolli all hoidmiseks6;

- võttes arvesse oma 25. oktoobril 2006. aastal vastu võetud resolutsiooni ettepanekut 
rinnavähi kohta laienenud Euroopa Liidus7;

- võttes arvesse ühenduse vähktõve vastu võitlemise tegevuskava8;

- võttes arvesse inimtervishoius kasutatavate ravimite ühenduse eeskirju käsitleva direktiivi 
2001/83/EÜ, mida on muudetud direktiiviga 2004/27/EÜ, artiklit 88 a9;

- võttes arvesse nõukogu 2. juuni 2004. aasta otsust Maailma Tervishoiuorganisatsiooni 
tubakatoodete tarbimise piiramist käsitleva raamkonventsiooni sõlmimise kohta10;

– võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

                                               
1 ELT L 301, 20.11.2007.
2 KOM(2007) 630 (lõplik) 
3 ELT L 412, 30.12.2006.
4 Määrus (EÜ) nr 1901/2006; ELT L 378, 27.12.2006.
5 ELT L 327, 16.12.2003.
6 Kirjalik deklaratsioon 0052/2007
7 TA(2006) 0449, 25.10.2006
8 EÜT L 95, 16.4.1996.
9 ELT L 136, 30.4.2004.
10 ELT L 213, 15.6.2004.
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A. arvestades, et Rahvusvahelise Vähiuuringute Agentuuri (IARC) hinnangute kohaselt 
diagnoositakse igal kolmandal Eurooplasel tema eluaja jooksul vähktõbi ning iga 
neljas Eurooplane sureb sellesse haigusesse;

B. arvestades, et 2006. aastal oli ELis pea 2,3 miljonit uut vähktõve juhtu ning üle ühe 
miljoni vähktõve põhjustatud surma; arvestades, et enamasti surid inimesed 
kopsuvähki, pärasoolevähki ning rinnavähki;

C. arvestades, et liidu vananev rahvastik on kogu liidu vähktõve juhtumite arvukuse 
suurenemise üks põhjustest;

D. arvestades, et uutes liikmesriikides on võrreldes EL-15ga suurem vähktõppe suremus;

E. arvestades, et erinevused vähktõve ravi kvaliteedis, sõeluuringute programmides, 
tõenditel põhinevates parimate tavade suunistes, kiiritusravi seadmetes ning 
juurdepääsus uutele vähktõve ravimitele on ühed põhjustest, miks esineb Euroopas  
enamike vähktõve liikide puhul suuri erinevusi viieaastase ellujäämise määras;

F. arvestades, et komisjoni vähktõve vastu võitlemise tegevuskava kohaldamisaja (1996–
2002) kestel toimusid mitmes riigis vähktõppe suremuse osas positiivsed arengud 
mitme vähktõve liigi puhul; 

G. arvestades, et Maailma Tervishoiuorganisatsiooni hinnangute kohaselt on vähemalt 
üks kolmandik kõikidest vähktõve juhtudest ennetatavad ning et ennetustöö on kõige 
kulusäästlikum pikaajaline strateegia vähktõve kontrolli all hoidmiseks; arvestades, et 
teist kolmandikku vähktõve juhtudest oleks võimalik ravida, kui need avastataks 
varajases staadiumis ning saaksid asjakohast ravi;

H. arvestades, et OECD andmete kohaselt kulutatakse praegu ennetustööle ainult 
keskmiselt 3% OECD riikide tervise valdkonna kogueelarvest, samas kui 97% 
kulutatakse tervishoiule ja ravile;

I. arvestades, et riiklik hästi koostatud ja juhitud vähktõve kontrolli all hoidmise 
programm vähendab vähktõve esinemist ning parandab vähktõvega patsientide 
elukvaliteeti;

J. arvestades, et kõikide ELi liikmesriikide ühtlustatud andmekogumine looks eelduse 
vähktõvega seotud andmete võrreldavuse tagamiseks; 

K. arvestades, et praegu esineb ELis vähktõve sõeluuringutes ning järelmeetmetes 
ebavõrdsust;

L. arvestades, et onkoloogiat kui meditsiinieriala ei tunnustata kõikides ELi 
liikmesriikides;

M. arvestades, et vähktõve keerukus nõuab parandatud sidepidamist paljude vähktõvega 
patsientide ravimisega seotud tervishoiutöötajate vahel; arvestades, et vähktõvega 
patsientidele psühholoogilise abi pakkumine võib parandada nende elukvaliteeti;
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N. arvestades, et praegu on vähktõvega patsientidel ebavõrdne juurdepääs ravimialasele 
teabele;

1. kutsub komisjoni üles looma ELi vähktõve institutsionaliseeritud töörühma, mis 
koosneks komisjoni, nõukogu ja Euroopa Parlamendi liikmetest ning mis koguneks 
regulaarselt, et koguda ja vahetada kogemusi ennetustöö, sõeluuringute ning ravi alal 
ning juhtida Euroopas vähktõve tõhustatud kontrolli all hoidmist;

2. nõuab tungivalt, et liikmesriigid rakendaksid kohustuslikku vähktõvejuhtude 
registreerimist, et tagada ennetustöö, sõeluuringute, ravi ja ellujäämise programmide 
rahvastikul põhineva hindamise suutlikkus;

3. kutsub komisjoni üles toetama teise rahvatervise tegevusprogrammi raames riikide 
vähktõve registrite võrgustikku, et teha üleeuroopaline uuring vähktõve esinemise ja 
sellese suremuse ebavõrdsuse kohta;

4. nõuab tungivalt, et Tšehhi Vabariigi ja Itaalia valitsused ratifitseeriksid seni veel 
ratifitseerimata 2005. aasta veebruaris jõustunud tubakatoodete tarbimise piiramist 
käsitleva raamkonventsiooni; 

5. kutsub komisjoni üles julgustama ja toetama algatusi, mis hõlmavad paljusid sidusrühmi 
ning mille eesmärk on ennetada vähktõbe tervisliku eluviisi kaudu eriti seoses suurte 
riskiteguritega nagu tubakas, alkohol, ebatervislikud dieedid ning vähene füüsiline 
aktiivsus ning panema suurt rõhku lastele ja noorukitele;

6. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid korraldaks avalikkusele ning kõikidele 
tervishoiuteenuste pakkujatele teabekampaaniaid vähktõve sõeluuringute kohta ning 
vahetaks parimaid kogemusi ennetusmeetmete kasutamise kohta nagu HPV vaktsiin, mis 
kaitseb noori naisi emakakaelavähi eest; 

7. palub liikmesriikidel, kes pole seda veel teinud, rakendada nõukogu vähktõve 
sõeluuringuid käsitlev soovitus, ning luua rahvastikupõhised sõeluuringute programmid  
rinnavähi, emakakaelavähi ja pärasoolevähi kohta vastavalt Euroopa kvaliteeditagamise 
suunistele;

8. kutsub liikmesriike üles tagama selliste siseriiklike multidistsiplinaarsete onkoloogia 
rühmade loomine, kes töötaksid välja parima patsientide ravikava ning parandaksid 
onkoloogide ja tervishoiutöötajate teadmisi patsientide psühholoogiliste vajaduste 
tunnistamisel, et parandada vähktõvega patsientide elukvaliteeti ning vähendada nende 
muret ja depressiooni;

9. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid tunnustaksid onkoloogiat meditsiinilise 
erialana ning tagaksid nendele spetsialistidele „elukestva õppe” vastavalt kokku lepitud 
suunistele;

10. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles julgustama kasutama palliatiivhooldust ning 
edendama vastavaid suuniseid;

11. kutsub komisjoni üles tagama, et ühenduse õigusaktid sisaldaksid stiimuleid nii 
tööstusele kui ka teadlastele, kindlustamaks jätkuvaid teadusuuringuid ning tagamaks 
uue põlvkonna ravimite ja ravimeetodite väljatöötamist vähktõvega võitlemiseks ja selle 
kontrolli all hoidmiseks; 
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12. kutsub komisjoni üles kindlustama tervishoiutöötajate võrgustike abil ravi ja hoolde 
parimate tavade levitamine, tagamaks, et kodanikel oleks ligipääs parimale 
kättesaadavale ravile; 

13. kutsub komisjoni üles kasutama tõukefondide ning teadusuuringute seitsmenda 
raamprogrammi rahalisi vahendeid, et luua ja rahastada harva esinevate ning raskesti 
ravile alluvate vähktõve liikide kompetentsusvõrgustikke, et ühendada vahendid ja 
kompetents ning parandada diagnoosimist ja ravi; 

14. kutsub nõukogu ja komisjoni üles looma ELi standard uute uuenduslike raviviiside 
hindamiseks ning parimate kliiniliste tavade tuvastamiseks;

15. ootab komisjoni ettepanekut, mis tagab ravimite kohta hea kvaliteediga, objektiivse, 
usaldusväärse ja reklaamivaba teabe saamise; 

16. kutsub komisjoni üles vaatama läbi kliiniliste katsete direktiiv, et soodustada enam 
vähktõvega seotud akadeemilisi teadusuuringuid;

17. kutsub komisjoni üles koostama vähktõvega patsientide ja töökohal krooniliselt haigete 
kaitseks harta, et nõuda ettevõtetelt patsientidel ravi ajal töö jätkamise ning tööturule 
naasmise võimaldamist; 

18. julgustab uusi liikmesriike kasutama aktiivsemalt tõukefonde tervishoiu infrastruktuuri 
parandamiseks, nagu vähktõve sõeluuringut käsitleva nõukogu soovituse rakendamise 
toetamine;

19. toetab ELi peatset eesistujariiki Sloveeniat, kes võttis vähktõve oma üheks 2008. aasta 
prioriteediks;

20. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ja liikmesriikide 
parlamentidele.
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