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B6-0000/2007

Europos Parlamento rezoliucija dėl kovos su vėžiu išsiplėtusioje Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas,

- atsižvelgdamas į Sutarties 152 straipsnį,

- atsižvelgdamas į Sutarties 163–173 straipsnius,

- atsižvelgdamas į Antrąją Bendrijos veiksmų programą sveikatos srityje (2008–
2013 m.)1,

- atsižvelgdamas į Komisijos baltąją knygą „Kartu sveikatos labui, 2008–2013 m. ES 
strateginis požiūris“2, ,

- atsižvelgdamas į Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 
demonstracinės veiklos septintąją bendrąją programą (2007–2013 m.)3,

- atsižvelgdamas į Reglamentą dėl pediatrijoje vartojamų vaistinių preparatų4
,

- atsižvelgdamas į 2003 m. gruodžio 2 d. Tarybos rekomendaciją dėl vėžio tyrimų5,

- atsižvelgdamas į Rašytinį pareiškimą dėl poreikio sukurti išsamią vėžio kontrolės 
strategiją6,

- atsižvelgdamas į savo 2006 m. spalio 25 d. pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl krūties vėžio 
susirgimų išsiplėtusioje Europos Sąjungoje7, 

- atsižvelgdamas į Bendrijos kovos su vėžiu veiksmų planą8,

- atsižvelgdamas į Direktyvos 2001/83/EB su pakeitimais, padarytais Direktyva 
2004/27/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus, 88a 
straipsnį9,

- atsižvelgdamas į 2004 m. birželio 2 d. Tarybos sprendimą dėl PSO tabako kontrolės 
pagrindų konvencijos sudarymo10,

                                               
1 OL L 301, 2007 11 20.
2 COM(2007)630 galutinis. 
3 OL L 412, 2006 12 30.
4 Reglamentas (EB) Nr. 1901/2006; OL L 378, 2006 12 27.
5 OL L 327, 2003 12 16.
6 Raö ytinis pareiö kimas  0052/2007.
7 TA(2006) 0449, 2006 10 25.
8 OL L 95, 1996 4 16.
9 OL L 136, 2004 4 30.
10 OL L 213, 2004 6 15.
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- atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį,

A. kadangi, Tarptautinės vėžio tyrimų agentūros (TVTA) duomenimis, vienam iš trijų 
europiečių per gyvenimą diagnozuojamas vėžys, o vienas iš keturių europiečių miršta 
nuo šios ligos,

B. kadangi 2006 m. ES vėžiu susirgo beveik 2,3 mln. žmonių ir daugiau kaip 1 mln. mirė 
nuo vėžio; kadangi dauguma žmonių mirė nuo plaučių, kolorektalinio (storosios 
žarnos) ir krūties vėžio,

C. kadangi viena iš priežasčių, kodėl daugėja vėžio atvejų Europoje, – senėjanti Sąjungos 
visuomenė,

D. kadangi naujosiose valstybėse narėse nuo vėžio miršta daugiau žmonių negu 15-oje 
senųjų valstybių narių,

E. kadangi vėžio gydymo sąlygų kokybės, tyrimų programų, įrodymais pagrįstų 
pažangiosios patirties gairių, radioterapijos įrangos ir galimybių gauti naujus vaistus 
nuo vėžio skirtumai yra viena iš priežasčių, kodėl Europoje tokie skirtingi išgijimo 
nuo įvairių formų vėžio per penkerius metus rodikliai,

F. kadangi Komisijos kovos su vėžiu veiksmų plano (1996–2002 m.) įgyvendinimo 
laikotarpiu įvertinus daugelio šalių mirtingumo nuo keleto formų vėžio rodiklius buvo 
pastebėta teigiamų tendencijų;

G. kadangi, PSO duomenimis, mažiausiai trečdalio susirgimų vėžiu atvejų galima 
išvengti, o prevencija – tai rentabiliausia ilgalaikė vėžio kontrolės strategija; ir kadangi 
kitą trečdalį susirgimų vėžiu galima išgydyti, jei liga nustatoma anksti ir atitinkamai 
gydoma,

H. kadangi, EBPO duomenimis, šiuo metu tik 3 proc. viso EBPO šalių sveikatai skirto 
biudžeto išleidžiama prevencijai, palyginti su 97 proc. lėšų, išleidžiamų sveikatos 
priežiūrai ir gydymui,

I. kadangi visoms ES valstybėms narėms renkant duomenis suderintu būdu būtų 
užtikrintas duomenų apie vėžį palyginamumas,

J. kadangi šiuo metu vėžio tyrimai ir priemonės po gydymo yra nevienodi visoje ES,

K. kadangi ne visose ES valstybėse narėse pripažįstama mediko onkologo specialybė,

L. kadangi vėžys yra kompleksiška liga, ir todėl reikalingas efektyvesnis sveikatos 
priežiūros specialistų, gydančių vėžiu sergančius asmenis, bendradarbiavimas; ir 
kadangi taikant psichologinę ir socialinę sergančiųjų vėžiu priežiūrą gali pagerėti jų 
gyvenimo kokybė,

M. kadangi šiuo metu sergantieji vėžiu turi nevienodas galimybes gauti informaciją apie 
vaistus,
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1. ragina Komisiją įsteigti institucinę ES vėžio ekspertų grupę, kurią sudarytų Komisijos, 
Tarybos ir Europos Parlamento atstovai ir kuri reguliariai rengtų susitikimus, rinktų 
informaciją ir keistųsi pažangiąja patirtimi prevencijos, tyrimų ir gydymo klausimais bei 
vadovautų griežtinant vėžio kontrolę Europoje;

2. ragina valstybes nares įgyvendinti įstatymuose įtvirtintą vėžio susirgimų registraciją, 
užtikrinti pajėgumus visų gyventojų atžvilgiu vertinant prevencijos, tyrimų, gydymo ir 
išgyvenimo programas;

3. ragina Komisiją, remiantis antrąja visuomenės sveikatos veiksmų programa, remti 
nacionalinių vėžio registrų tinklus, kad ES mastu būtų galima atlikti vėžio susirgimų 
atvejų ir išgyvenimo skirtumų tyrimus;

4. ragina Čekijos Respublikos ir Italijos vyriausybes, kurios dar neratifikavo Tabako 
kontrolės pagrindų konvencijos (ji įsigaliojo 2005 m. vasario mėn.), ją ratifikuoti;

5. ragina Komisiją skatinti ir remti iniciatyvas, kurios apimtų įvairias suinteresuotąsias 
šalis, siekiant užkirsti kelią vėžiui ir skatinti sveiką gyvenimo būdą, ypač atsižvelgiant į 
pagrindinius rizikos veiksnius – tabaką, alkoholį, nesveiką mitybą ir fizinės veiklos 
trūkumą, bei didelį dėmesį skiriant vaikams ir paaugliams;

6. ragina Komisiją ir valstybes nares remti informacijos apie vėžio tyrimus kampanijas, 
skirtas visai visuomenei ir visiems sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams, bei keistis 
pažangiąja patirtimi, kaip naudotis prevencinėmis priemonėmis, pvz., vakcina nuo 
žmogaus papilomos viruso (angl. HPV), kuri apsaugo jaunas moteris nuo gimdos 
kaklelio vėžio;

7. prašo valstybių narių, kurios dar neįgyvendino Tarybos rekomendacijos dėl vėžio tyrimų 
ir pagal Europos kokybės užtikrinimo gaires neparengė visiems gyventojams skirtų 
krūties, gimdos kaklelio ir kolorektalinio (storosios žarnos) vėžio tyrimų programų, tai 
padaryti;

8. ragina valstybes nares užtikrinti, kad šalies mastu būtų sudarytos įvairias sritis 
apimančios onkologijos grupės, kurios parengtų geriausią ligonių gydymo planą ir 
pagerintų onkologų bei sveikatos priežiūros specialistų švietimą, taip pat pripažintų 
psichologinius ir socialinius ligonių poreikius siekiant pagerinti gyvenimo kokybę, 
sumažinti sergančiųjų vėžiu nerimą ir depresiją;

9. ragina Komisiją ir valstybes nares pripažinti mediko onkologo specialybę ir užtikrinti šių 
specialistų visą gyvenimą trunkantį mokymąsi remiantis suderintomis gairėmis;

10. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti parengti ir remti palaikomosios slaugos gaires;
11. ragina komisiją užtikrinti, kad į Bendrijos teisės aktus būtų įtrauktos iniciatyvos, skirtos 

pramonei ir mokslininkams, kad būtų užtikrinti moksliniai tyrimai ir naujos kartos vaistai 
bei gydymas siekiant kovoti su vėžiu ir jį kontroliuoti; 

12. ragina Komisiją, pasitelkus į pagalbą sveikatos specialistus, užtikrinti pažangiosios 
patirties gydymo ir slaugos srityse skleidimą, kad būtų užtikrinta, kad piliečiai galėtų 
gauti geriausią gydymą; 

13. ragina Komisiją panaudoti lėšas, skiriamas struktūrinių fondų ir pagal Mokslinių tyrimų 
septintąją programą, bei sukurti ir finansuoti orientacinius tinklus, skirtus retų formų 
vėžiui ir vėžio formoms, kurias sunku išgydyti, gydyti, kad būtų sutelkti ištekliai ir žinios 
bei pagerintas diagnozes nustatymas ir gydymas; 
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14. ragina Tarybą ir Komisiją sukurti ES naujų ir naujoviškų terapijos metodų ir 
pažangiausios klinikinės patirties nustatymo standartus; 

15. laukia Komisijos pasiūlymo, kaip užtikrinti geros kokybės, objektyvią, patikimą ir 
nereklaminę informaciją apie vaistus; 

16. ragina Komisiją persvarstyti direktyvą dėl klinikinių bandymų ir paskatinti atlikti 
daugiau mokslinių vėžio tyrimų;

17. ragina Komisiją parengti sergančiųjų vėžiu ir chroniškomis ligomis apsaugos darbo 
vietoje chartiją ir reikalauti, kad kompanijos suteiktų galimybes sergantiesiems gydymo 
metu išsaugoti savo darbo vietas ir grįžti į darbo rinką; 

18. ragina naująsias valstybes nares geriau pasinaudoti struktūriniais fondais siekiant gerinti 
sveikatos priežiūros infrastruktūrą, pvz., remti Tarybos rekomendacijos dėl vėžio tyrimų 
įgyvendinimą;

19. pritaria ES Tarybai pirmininkausiančiai Slovėnijai, kuri 2008 m. vėžio klausimui suteikė 
prioritetą;

20. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir valstybių narių parlamentams.
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