Zvítězit nad rakovinou
Zachránit do roku 2030 více než 3 miliony životů a zajistit,
aby lidé žili déle a lépe

Co jsou to mise EU?
Mise EU, částečně inspirované misí Apollo 11, jejímž cílem bylo dostat člověka na Měsíc, jsou
závazkem k řešení hlavních společenských výzev, jako jsou:






boj proti rakovině,
přizpůsobení se změně klimatu,
život v zelenějších městech,
zajištění zdravé půdy pro zdravé potraviny, lidi, přírodu a klima nebo
ochrana oceánů.

Každá mise EU bude mít zvláštní harmonogram a rozpočet podle toho, jak náročný je její úkol. Mise
půjdou nad rámec výzkumu a inovací a budou podněcovat novátorství napříč odvětvími tak, aby byla
nalézána efektivní řešení. Kromě toho budou hrát klíčovou úlohu při dosahování priorit EU, jako jsou
Zelená dohoda pro Evropu a evropský akční plán boje proti rakovině.

Na Vašem zapojení záleží
K tomu, abychom mohli mise uskutečnit, potřebujeme Vás. S vytyčováním možných misí zatím Evropské
komisi pomáhaly speciální výbory, které sdružují odborníky z nejrůznějších oblastí (inovace, výzkum,
koncepce politik, občanská společnost či profesní organizace). Nyní nastal čas do projektu zapojit i Vás,
evropské občany, aby byly mise relevantní a přinesly skutečné změny. Společnou prací můžeme
dosáhnout mnohem více.

Zvítězit nad rakovinou: splnitelná mise
Cílem této mise je rozšířit prevenci a zlepšit léčbu rakoviny, zachránit více životů a
zajistit lepší kvalitu života pacientům, kteří tímto onemocněním trpí nebo je prodělali,
jakož i jejich rodinám. Mise bude zahájena na konci roku 2020 a bude probíhat v
časovém rámci deseti let s cílem zachránit do roku 2030 více než tři miliony životů
prostřednictvím rozsáhlejší prevence a zajistit, aby více lidí žilo déle a lépe.

Proč rakovina představuje jednu z hlavních společenských výzev v Evropě?
V Evropě se vyskytuje čtvrtina všech případů rakoviny na světě, přestože zde žije méně než 10 % světové populace.
Společnými silami však můžeme tuto situaci zlepšit. #MissionCancer

Zapojte se do mise „Zvítězit nad rakovinou“ – rakovina se týká nás všech. Zdraví lidé si přejí zůstat
zdraví, pacienti s rakovinou a jejich rodiny chtějí mít přístup ke kvalitnější léčbě, pacienti, kteří rakovinu
prodělali, očekávají, že jim podstoupená léčba zlepší kvalitu života, a pečovatelé potřebují lepší podporu.
Zdraví a kvalita života jsou témata, která se týkají nás všech.

Plán mise
V září 2019 začal výbor mise „Zvítězit nad
rakovinou“ vypracovávat obsah mise. Na
začátku června 2020 byl zveřejněn první plán,
který obsahuje společnou představu o cílech
mise a způsobech jejich dosažení. Výbor
vymezil pět oblastí, které se vzájemně
doplňují:
1. porozumění,
2. prevence toho, čemu je možné
předejít,
3. optimalizace diagnostických a
léčebných postupů,
4. podpora kvality života,
5. zajištění rovného přístupu.
■ Cílem mise je řešit všechny druhy rakoviny ve všech fázích: od prevence rizikových faktorů přes
podporu osob, které rakovinu překonaly, až po terminální péči. Zaměří se na všechny věkové kategorie
ve všech životních situacích a všechny lidi v celé Evropské unii, včetně těch, kteří trpí vzácnými druhy
rakoviny, onkologických pacientů z řad dětí, dospívajících, dospělých a seniorů, osob ze sociálně nebo
ekonomicky zranitelných rodin a lidí žijících v odlehlých oblastech.
■ Lepší pochopení procesů a faktorů, které vedou ke vzniku rakoviny, může posílit opatření zaměřená
na prevenci, léčbu a kvalitu života. Vyhlídky na získání včasné diagnózy, díky níž je toto onemocnění
možné překonat, se v rámci Evropy i jednotlivých států značně liší. Prioritou je proto překonat rozdíly v
přístupu k poznatkům o rakovině, k její prevenci, diagnostice a léčbě, jakož i k péči o pacienty.
■ Výbor navrhuje třináct ambiciózních doporučení, která jsou zaměřená na potřeby lidí. Tato doporučení
vyžadují novou, dosud nevídanou úroveň spolupráce mezi občany, výzkumnými pracovníky, institucemi
a státy.
Na Vašem názoru záleží – vyjádřete se! Toto je stručné shrnutí kroků, které výbor mise „Zvítězit nad
rakovinou“ považuje za nejlepší východiska pro úspěšné splnění mise. Co je ale důležité pro Vás? Jaká

opatření pro boj proti rakovině mají podle Vás největší význam? Výbor na základě Vašich připomínek
svůj plán upraví. Spojme své síly – společně nad rakovinou zvítězíme snáz.

Zapojte se do diskuse na Twitteru: #MissionCancer #EUmissions #HorizonEU a získejte aktuální
informace o nejnovějším vývoji na naší webové stránce https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-nextresearch-and-innovation-framework-programme/missions-horizon-europe_cs.

