
RE\697649LV.doc PE 398.457v01-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Sesijas dokuments

30.11.2007 B6-0000/2007

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
Pamatojoties uz jautājumu, uz ko sniedz mutisku atbildi B6-0000/2007,

ievērojot Reglamenta 108. panta 5. punktu,

iesniedza Miroslav Ouzký, Georgs Andrejevs

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā

par cīņu pret vēzi paplašinātajā Eiropas Savienībā



PE 398.457v01-00 2/5 RE\697649LV.doc

LV

B6-0000/2007

Eiropas Parlamenta rezolūcija par cīņu pret vēzi paplašinātajā Eiropas Savienībā

Eiropas Parlaments,

- ņemot vērā Līguma 152. pantu, 

- ņemot vērā Līguma 163.–173. pantu,

- ņemot vērā otro Kopienas rīcības programmu veselības aizsardzības jomā (2008.–
2013. gadam)1,

- ņemot vērā Komisijas Balto grāmatu — Kopā par veselību. ES stratēģiskā pieeja 
2008.–2013. gadam2,

- ņemot vērā Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecības, tehnoloģijas 
attīstības un demonstrējumu jomā (2007–2013)3,

- ņemot vērā Regulu par pediatrijā lietojamām zālēm4, 

- ņemot vērā Padomes 2003. gada 2. decembra ieteikumu par vēža agrīnu 
diagnosticēšanu5,

- ņemot vērā tā 2007. gada 27. septembrī pieņemto rakstisko deklarāciju par 
visaptverošas stratēģijas nepieciešamību vēža apkarošanai6, 

- ņemot vērā tā 2006. gada 25. oktobrī pieņemto rezolūcijas priekšlikumu par krūts vēzi 
paplašinātajā Eiropas Savienībā7,

- ņemot vērā Kopienas rīcības plānu cīņai pret vēzi8,

- ņemot vērā 88.a pantu Direktīvā 2001/83/EK, kas grozīta ar Direktīvu 2004/27/EK par 
Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm9,

- ņemot vērā Padomes 2004. gada 2. jūnija lēmumu attiecībā uz PVO Pamatkonvencijas 
par tabakas kontroli noslēgšanu10,

                                               
1 OV L 301, 20.11.2007.
2 COM(2007) 630 galīgā redakcija. 
3 OV L 412, 30.12.2006.
4 Regula (EK) Nr. 1901/2006; OV L 378, 27.12.2006.
5 OV L 327, 16.12.2003.
6 WD 0052/2007.
7 TA(2006) 0449, 25.10.2006.
8 OV L 95, 16.04.1996.
9 OV L 136, 30.04.2004.
10 OV L 213, 15.06.2004.
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- ņemot vērā Reglamenta 108. panta 5. punktu,

A. tā kā saskaņā ar Starptautiskās Vēža izpētes aģentūras aprēķiniem dzīves laikā katram 
trešajam eiropietim tiek diagnosticēts vēzis un katra ceturtā eiropieša nāves cēlonis ir 
šī slimība; 

B. tā kā 2006. gadā ES bija gandrīz 2,3 miljoni jaunu saslimstības gadījumu ar vēzi un 
vairāk nekā 1 miljons cilvēku nomira no vēža; tā kā lielākā daļa no mirušajiem slimoja 
ar plaušu vēzi, taisnās zarnas vēzi vai krūts vēzi;

C. tā kā sabiedrības novecošana Eiropas Savienībā ir viens no iemesliem tam, ka 
palielinās ar vēzi saistīto problēmu slogs visā ES;

D. tā kā to cilvēku skaits, kas mirst no vēža, jaunajās dalībvalstīs ir lielāks nekā 15 valstu 
ES; 

E. tā kā atšķirības vēža ārstēšanas iespēju, pārbaužu programmu, uz pierādījumiem 
balstītas labākās prakses vadlīniju, staru terapijas iekārtu un pretvēža zāļu pieejamības 
ziņā ir viens no iemesliem lielajai atšķirībai Eiropas valstīs attiecībā uz piecu gadu 
izdzīvošanas rādītājiem pēc lielākās daļas no vēžu veidiem; 

F. tā kā Komisijas Rīcības plāna cīņai pret vēzi (1996–2002) darbības laikā daudzās 
valstīs tika panākti vairāki uzlabojumi attiecībā pret mirstību no vairākiem izplatītiem 
vēža veidiem; 

G. tā kā PVO lēš, ka vismaz viena trešdaļa no visiem saslimstības gadījumiem ar vēzi 
būtu novēršama un šī profilakse būtu panākama ar izmaksu ziņā ļoti efektīvu 
ilgtermiņa stratēģiju cīņai pret vēzi;  un tā kā vēl vienu trešdaļu no vēža saslimstības 
gadījumiem varētu izārstēt, ja to noteiktu laicīgi un pienācīgi ārstētu;

H. tā kā atbilstīgi ESAO datiem patlaban no ESAO valstu kopējā veselības aizsardzībai 
paredzētā budžeta profilaksei tiek tērēti vidēji tikai 3 %, turpretī 97 % iztērē veselības 
aprūpei un ārstēšanai;

I. tā kā labi plānotas un labi vadītas valstu programmas cīņai pret vēzi samazina vēža 
gadījumu skaitu un uzlabo vēža slimnieku dzīvi;

J. tā kā saskaņota datu vākšana visās dalībvalstīs būtu priekšnoteikums tam, lai 
nodrošinātu ar vēzi saistīto datu salīdzināmību; 

K. tā kā pašreiz ES vēža pārbaužu un turpmākās ārstēšanas ziņā situācija nav vienlīdzīga; 

L. tā kā ārsta onkologa specialitāte nav atzīta visās dalībvalstīs;

M. tā kā vēža slimības gaita ir komplicēts process un tādēļ nepieciešama efektīva 
komunikācija starp daudziem visplašākā spektra veselības aprūpes darbiniekiem, kas 
iesaistīti vēža slimnieka ārstēšanā, un tā kā vēža slimnieku psiholoģiskā aprūpe var 
uzlabot viņu dzīves kvalitāti;

N. tā kā vēža slimniekiem nav vienlīdzīgi pieejama informācija par zālēm,
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1. aicina Komisiju izveidot institucionalizētu  ES taktisko grupu cīņai pret vēzi, kurā būtu 
locekļi no Komisijas, Padomes un Eiropas Parlamenta, kas regulāri tiktos, lai vāktu 
informāciju un apmainītos ar informāciju par labākajām praksēm attiecībā uz profilaksi, 
pārbaudēm un ārstēšanu, kā arī lai vadītu efektīvāku cīņu pret vēzi Eiropā;

2. mudina dalībvalstis īstenot likumā noteikto vēža gadījumu reģistrāciju, nodrošināt 
iespējas veikt profilakses, pārbaužu, ārstēšanas un izdzīvošanas programmu visaptverošu 
novērtēšanu iedzīvotāju vidū;

3. aicina Komisiju saistībā ar Otro sabiedrības Veselības rīcības programmu atbalstīt valstu 
vēža reģistru sadarbību, lai veiktu ES mēroga pētījumu par vēža izplatības un vēža 
slimnieku izdzīvošanas nevienmērīgo sadalījumu;

4. mudina Čehijas Republikas un Itāli jas valdības, kas vēl nav ratificējušas 
Pamatkonvenciju par tabakas kontroli, kura stājās spēkā 2005. gada februārī, to ratificēt; 

5. aicina Komisiju veicināt un atbalstīt iniciatīvas, kurās iesaistītas visplašākā spektra 
ieinteresētās puses, lai novērstu vēža izplatību, popularizējot veselīgu dzīvesveidu, jo 
īpaši attiecībā uz galvenajiem riska faktoriem — tabaku, alkoholu, neveselīgu uzturu un 
nepietiekamu fizisko aktivitāti, kā arī īpaši vērst šīs iniciatīvas uz bērnu un pusaudžu 
auditoriju;

6. mudina Komisiju un dalībvalstis veicināt informācijas kampaņas par vēža pārbaudēm 
plašai sabiedrībai un visiem veselības aprūpes darbiniekiem, kā arī veicināt labāko 
prakšu apmaiņu profilaktisko pasākumu jomā, piemēram, HPV vakcīnu, kas aizsargā 
jaunas sievietes no dzemdes kakla vēža;     

7. prasa, lai dalībvalstis, kuras to vēl nav izdarījušas, īstenotu Padomes ieteikumu par vēža 
agrīnu diagnosticēšanu un izveidotu plašai sabiedrībai orientētas pārbaužu programmas 
krūts, dzemdes kakla un taisnās zarnas vēža diagnosticēšanai, atbilstīgi Eiropas kvalitātes 
nodrošināšanas vadlīnijām;

8. aicina dalībvalstis nodrošināt, ka valsts mērogā tiek izveidotas onkologu grupas, kuras 
izstrādātu labākās ārstēšanas plānus slimniekiem un uzlabotu ārstu onkologu un 
veselības aprūpes darbinieku izglītību par slimnieku psihosociālajām vajadzībām, lai
tādējādi uzlabotu vēža slimnieku dzīves kvalitāti un mazinātu viņu satraukumu un 
depresiju;

9. mudina Komisiju un dalībvalstis atzīt medicīniskās onkoloģijas specialitāti un nodrošināt 
šo speciālistu "mūžizglītību" saskaņā ar pieņemtajām pamatnostādnēm;

10. aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt un popularizēt paliatīvās aprūpes vadlīnijas; 
11. aicina Komisiju nodrošināt, lai Kopienas tiesību aktos būtu paredzēti stimuli gan 

ražotājiem, gan pētniekiem, nodrošinot pētniecības nepārtrauktību un garantējot jaunas 
paaudzes zāles un ārstniecības veidus cīņā ar vēzi un to ierobežojot; 

12. aicina Komisiju, izmantojot veselības jomas speciālistu sadarbības tīklus, nodrošināt 
ārstniecības un aprūpes labāko prakšu izplatīšanos, lai panāktu to, ka pilsoņiem ir 
pieejama labākā iespējamā ārstēšana;   

13. aicina Komisiju izmantot struktūrfondu un septītās pētniecības pamatprogrammas 
līdzekļus, lai radītu un finansētu informācijas datu bāzes par retiem vēža veidiem un 
grūti ārstējamiem vēža veidiem, tādējādi apvienojot resursus un kompetenci un uzlabojot 
diagnostiku un ārstēšanu; 
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14. aicina Padomi un Komisiju noteikt ES standartu jaunu novatorisku terapeitisko metožu 
novērtēšanai un labāko klīnisko prakšu noteikšanai;

15. gaida no Komisijas priekšlikumu, kas nodrošinātu labas kvalitātes, objektīvu, uzticamu, 
ar komerciālām interesēm nesaistītu informāciju par medikamentiem;  

16. aicina Komisiju pārskatīt Klīnisko izmēģinājumu direktīvu, lai veicinātu akadēmiskus 
pētījumus par vēzi;

17. aicina Komisiju izstrādāt hartu vēža slimnieku un hroniski slimu cilvēku aizsardzībai 
darba vietā, lai pieprasītu uzņēmumiem nodrošināt iespēju slimniekiem turpināt strādāt 
arī ārstēšanās laikā, kā arī atgriezties darba tirgū;  

18. mudina jaunās dalībvalstis labāk izmantot struktūrfondus, lai uzlabotu veselības aprūpes 
infrastruktūru, piemēram, atbalstot Padomes ieteikuma par vēža agrīnu diagnosticēšanu 
īstenošanu;

19. atbalsta tuvojošos Slovēnijas ES Prezidentūru, kas ir noteikusi vēža problēmu par vienu 
no tās prioritātēm 2008. gadā;

20. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.
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