Победа над рака
Над 3 милиона спасени живота, по-дълъг и по-добър
живот до 2030 г.

Какво представляват мисиите на ЕС?
Отчасти вдъхновени от мисията „Аполо 11“ за изпращане на хора на Луната, мисиите на ЕС са
ангажимент за решаване на големи обществени предизвикателства, като например:






борба с рака;
адаптиране към изменението на климата;
живот в по-екологични градове;
осигуряване на доброто състояние на почвите в името на здравето на хората и доброто
състояние на храните, природата и климата, и
защита на нашите океани.

Всяка мисия на ЕС ще бъде с определен срок и бюджет в зависимост от трудността на
предизвикателството, за което е предназначена. Мисиите ще надхвърлят обхвата на научните
изследвания и иновациите и ще стимулират иновации във всички сектори с цел постигане на
ефективни решения. Освен това мисиите ще имат решаваща роля за постигането на
приоритетите на ЕС, като например Европейския зелен пакт и европейския план за действие за
борба с рака.

Вашето участие има значение
Нуждаем се от вас за реализиране на мисиите. Понастоящем комитетите за мисиите — широк
кръг от експерти от областите на иновациите, научните изследвания, създаването на политики,
гражданското общество и организации на практикуващи специалисти, помагат на Европейската
комисия да определи възможните мисии. Сега е моментът да бъдат ангажирани европейските
граждани като вас, за да се гарантира, че мисиите са целесъобразни и водят до действителна
промяна. Като работим заедно, можем да постигнем много повече.

Победа над рака: мисията възможна
Целта на мисията е повече превенция, по-добро лечение, повече спасени
човешки животи и по-добро качество на живот за пациентите и техните

Защо ракът е сериозно обществено предизвикателство в Европа?
Една четвърт от всички случаи на ракови заболявания по света са в Европа, на която се падат едва
10 % от световното население.
Но заедно можем да постигнем повече #MissionCancer

семейства, които се борят или неотдавна са се преборили с рака. Мисията ще започне към края
на 2020 г. за срок от десет години; тя има за цел да спаси повече от три милиона души чрез
повече превенция, както и да осигури по-дълъг и по-добър живот на хората до 2030 г.

Ангажирайте се в мисията за борба с рака — той не е грижа само на засегнатите. Здравите
хора искат да останат здрави, пациентите и техните семейства, които се борят с рака, се
възползват от подобрени терапии, победилите рака очакват по-добро качество на живот след
лечението, а болничният персонал очаква повече подкрепа. Всички ние сме загрижени, когато
става въпрос за нашето здраве и
благоденствие.

План за мисията
Комитетът на мисията за борба с рака
започна работа по съдържанието на
мисията през септември 2019 г. Първият
план беше публикуван в началото на юни
2020 г. и представлява обща визия за
целите на мисията и начините за тяхното
постигане. В него се определят пет
допълнителни области:
1. разбиране
2. предотвратяване
на
предотвратимото
3. оптимизиране на диагностиката и лечението
4. подкрепа за качеството на живот
5. гаранция за равен достъп.
■ Целта на мисията е да обхване всички видове ракови заболявания във всички фази. От
превенцията на рисковите фактори до подкрепата за преживелите раково заболяване и грижата
на края на живота, за всички възрасти, при всички обстоятелства, за всички граждани в целия
Европейски съюз. Това включва редки ракови заболявания, ракови заболявания при деца,
подрастващи и възрастни хора, в социално или икономически уязвими семейства, сред
живеещите в отдалечените райони и др.
■ По-доброто разбиране на процесите и факторите, които водят до ракови заболявания може да
улесни действията за превенция, лечение и подобряване на качеството на живот. Освен това
своевременната диагностика, която дава възможност за преживяване на заболяването, е
различна в различните държави, а понякога и в границите на отделната държава.
Преодоляването на дисбалансите в достъпа до познания за рака, превенцията, диагностиката,
лечението и грижите е приоритет.

■ Комитетът предлага 13 смели препоръки, съсредоточени върху нуждите на хората. В
препоръките се призовава за ново, невиждано досега равнище на сътрудничество между
гражданите, научните работници, институциите и държавите.
Вашето мнение е важно, така че го споделете! Гореизложеното е кратко обобщение на това,
което според комитета за мисията за борба с рака е най-добрият начин за постигане на напредък.
Какво е важно за Вас? Кои действия според Вас са най-подходящи за овладяване на рака?
Информацията, която давате, ще се използва от комитета за коригиране на плана му. Нека
обединим усилията си, защото заедно можем да постигнем повече в борбата с рака.

Включете се в разговора в Twitter: #MissionCancer #EUmissions #HorizonEU и се информирайте за
последните събития на нашия уебсайт https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-andinnovation-framework-programme/missions-horizon-europe_en

