Παλεύοντας με τον καρκίνο
Έως το 2030 πάνω από 3 εκατομμύρια άνθρωποι θα
γλιτώσουν από τον καρκίνο και θα έχουν καλύτερη και
μεγαλύτερη σε διάρκεια ζωή

Τι είναι οι αποστολές της ΕΕ;
Εμπνευσμένες εν μέρει από την αποστολή Απόλλων 11, στόχος της οποίας ήταν να πατήσει ο
άνθρωπος στη Σελήνη, οι αποστολές της ΕΕ αποτελούν δέσμευση για την επίλυση μειζόνων
κοινωνιακών προκλήσεων, όπως:






η καταπολέμηση του καρκίνου·
η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή·
η διαβίωση σε πιο πράσινες πόλεις·
η διασφάλιση υγιών εδαφών για τη διασφάλιση υγιεινών τροφίμων και υγιών ατόμων, και την
προστασία της φύσης και του κλίματος·
η προστασία των θαλασσών μας.

Κάθε αποστολή της ΕΕ θα έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό ανάλογα με την
εμβέλεια της πρόκλησης. Οι αποστολές δεν θα περιοριστούν μόνο στην έρευνα και την καινοτομία, αλλά
θα τονώσουν την καινοτομία σε όλους τους τομείς για την εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων.
Επιπλέον, οι αποστολές αυτές θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των προτεραιοτήτων
της ΕΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση
του καρκίνου.

Η συμμετοχή σας μετράει
Σας χρειαζόμαστε για να κάνουμε τις αποστολές πραγματικότητα. Μέχρι σήμερα, τα συμβούλια των
αποστολών, τα οποία αποτελούνται από ευρύ φάσμα εμπειρογνωμόνων που προέρχονται από τους
τομείς της καινοτομίας, της έρευνας, της χάραξης πολιτικής, της κοινωνίας των πολιτών και των
επαγγελματικών οργανώσεων, βοηθούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσδιορίσει τις πιθανές
αποστολές. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να συνεργαστούμε με τους Ευρωπαίους πολίτες, ώστε να
διασφαλίσουμε ότι οι αποστολές ανταποκρίνονται στις ανάγκες και ότι μπορούν να φέρουν απτά
αποτελέσματα σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Με τη συνεργασία μπορούμε να επιτύχουμε περισσότερα.

Καταπολέμηση του καρκίνου: μια εφικτή αποστολή

Για ποιον λόγο αποτελεί ο καρκίνος σημαντική κοινωνιακή πρόκληση στην Ευρώπη;
Η Ευρώπη αριθμεί το ένα τέταρτο των συνολικών κρουσμάτων καρκίνου παγκοσμίως, ενώ το ποσοστό του
πληθυσμού της είναι μικρότερο από το 10 % του παγκόσμιου πληθυσμού.
Αλλά μαζί μπορούμε να κάνουμε περισσότερα #MissionCancer

Στόχος της αποστολής αυτής είναι να ενισχυθεί η πρόληψη, να βελτιωθούν τα θεραπευτικά μέσα, να
σωθούν περισσότερες ζωές και να εξασφαλιστεί καλύτερη ποιότητα ζωής για τους ασθενείς και τις
οικογένειές τους κατά τη διάρκεια της ασθένειας και μετά την ανάρρωση. Η αποστολή θα ξεκινήσει προς
το τέλος του 2020. Θα διαρκέσει μία δεκαετία και στόχος της θα είναι να σωθούν πάνω από τρία
εκατομμύρια ζωές, έως το 2030, χάρη στην καλύτερη πρόληψη, καθώς και να μπορέσουν περισσότεροι
άνθρωποι να έχουν καλύτερη και μεγαλύτερη σε διάρκεια ζωή.

Λάβετε μέρος στην αποστολή για τον καρκίνο —επειδή ο καρκίνος είναι υπόθεση όλων μας. Όσοι
έχουν καλή υγεία επιθυμούν να παραμείνουν υγιείς, οι ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο και οι
οικογένειές τους θέλουν να έχουν πρόσβαση σε βελτιωμένα θεραπευτικά μέσα, οι επιζήσαντες του
καρκίνου προσδοκούν καλύτερη ποιότητα ζωής μετά τη θεραπεία και οι φροντιστές χρειάζονται
μεγαλύτερη υποστήριξη. Η υγεία και η
ευημερία μας είναι θέματα που μας αφορούν
όλους.

Σχέδιο της αποστολής
Το συμβούλιο της αποστολής για τον καρκίνο
άρχισε να ασχολείται με το περιεχόμενο της
αποστολής τον Σεπτέμβριο του 2019. Στις
αρχές του Ιουνίου 2020 δημοσιεύτηκε ένα
πρώτο πρόγραμμα που παρουσιάζει ένα κοινό
όραμα για τους στόχους της αποστολής και για
τον τρόπο υλοποίησής της. Προσδιορίζονται
πέντε αλληλοσυμπληρούμενοι τομείς:
1. κατανόηση·
2. πρόληψη του αποφευκτέου·
3. βελτιστοποίηση των διαγνωστικών και θεραπευτικών μέσων·
4. υποστήριξη της ποιότητας ζωής·
5. διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης.
■ Σκοπός της αποστολής είναι να αντιμετωπιστούν όλα τα είδη καρκίνων σε όλα τα στάδια. Θα καλύψει
όλες τις πτυχές, από την πρόληψη των παραγόντων κινδύνου ως τη στήριξη των ασθενών που
θεραπεύτηκαν και την περίθαλψη ασθενών τελικού σταδίου, για όλες τις ηλικιακές ομάδες, σε όλες τις
περιστάσεις και για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αποστολή καλύπτει τόσο τις
σπάνιες μορφές καρκίνου, όσο και τους καρκίνους που προσβάλλουν παιδιά, εφήβους, ενήλικες και
ηλικιωμένους, τις κοινωνικά ή οικονομικά ευάλωτες οικογένειες ή τις οικογένειες και τα άτομα που ζουν
σε απομακρυσμένες περιοχές κ.λπ.
■ Με την καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών και των παραγόντων που προκαλούν τον καρκίνο
μπορούν να ενισχυθούν οι δράσεις για την πρόληψη, τη θεραπεία και την ποιότητα ζωής. Επιπλέον, οι

πιθανότητες έγκαιρης διάγνωσης για την καταπολέμηση της νόσου ποικίλλουν σημαντικά στην Ευρώπη,
από τη μία χώρα στην άλλη, αλλά και στο εσωτερικό των ίδιων των χωρών. Είναι προτεραιότητα να
δοθεί τέλος στις αποκλίσεις όσον αφορά την πρόσβαση στις γνώσεις σχετικά με τον καρκίνο, την
πρόληψη, τις διαγνωστικές μεθόδους, τα θεραπευτικά μέσα και την περίθαλψη.
■ Το συμβούλιο προτείνει 13 φιλόδοξες συστάσεις, με επίκεντρο τις ανάγκες των ατόμων. Οι συστάσεις
αυτές απαιτούν ένα νέο επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των πολιτών, των ερευνητών, των ιδρυμάτων και
των χωρών.
Πείτε μας τη γνώμη σας, μας ενδιαφέρει! Αυτή είναι, εν συντομία, η γνώμη του συμβουλίου
αποστολής για τον καρκίνο σχετικά με τον καλύτερο τρόπο δράσης. Όμως, τι είναι σημαντικό για εσάς;
Ποια είναι τα μέτρα που κρίνετε πιο σημαντικά για την καταπολέμηση του καρκίνου; Το συμβούλιο θα
χρησιμοποιήσει τα σχόλιά σας για να προσαρμόσει το πρόγραμμά του. Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας
γιατί μαζί μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα για την καταπολέμηση του καρκίνου.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση στο Twitter: #MissionCancer #EUmissions #HorizonEU και συνεχίστε να
ενημερώνεστε για τις τελευταίες εξελίξεις στον δικτυακό μας τόπο https://ec.europa.eu/info/horizon-europenext-research-and-innovation-framework-programme/missions-horizon-europe_en

