Győzelem a rák felett
2030-ig több mint 3 millió megmentett ember, valamint
hosszabb és jobb minőségű élet a betegeknek

Mik az uniós küldetések?
Az uniós küldetéseket részben az Apollo 11 misszió ihlette, amelynek célja az volt, hogy embert
juttasson a Holdra. Olyan jelentős társadalmi kihívásokra keresnek megoldást, mint például:






a rák elleni küzdelem;
az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás;
a városok zöldebbé tétele;
a talaj egészségének biztosítása az egészséges élelmiszerek, emberek, természet és éghajlat
érdekében;
óceánjaink védelme.

Az egyes uniós küldetések meghatározott időkerettel és költségvetéssel rendelkeznek attól függően,
hogy mennyire összetett a kihívás, amelyet kezelniük kell. Túlmutatnak a kutatáson és az innováción, és
az ágazatokon átívelő innovációt ösztönözve törekednek hatékony megoldásokra. A küldetések
ezenkívül kulcsfontosságú szerepet játszanak majd az olyan uniós prioritások megvalósításában, mint
az európai zöld megállapodás és az európai rákellenes cselekvési terv.

Az Ön részvétele is számít!
A küldetések megvalósításához az Ön segítségére is szükségünk van. Eddig ún. küldetési testületek –
az innováció, a kutatás, a politikai döntéshozatal és a civil társadalmi munka terén, illetve szakmai
szervezetekben tevékeny szakértők – segítették az Európai Bizottságot a lehetséges küldetések
meghatározásában. Most eljött az idő, hogy az európai polgárokat, így Önt is bevonjuk e folyamatba
annak érdekében, hogy a küldetések relevánsak legyenek és valódi változást hozzanak. Ha együtt
dolgozunk, sokkal többet érhetünk el.

Győzelem a rák felett: megvalósítható küldetés
A küldetés célja, hogy hatékonyabb megelőzés és jobb kezelések biztosítása révén
több emberéletet mentsünk meg, és hogy a rákbetegek és családjaik számára a
betegség során és a gyógyulást követően egyaránt minőségibb életet biztosítsunk.

Miért jelent komoly társadalmi kihívást Európában a rák?
A világ népességének kevesebb mint 10%-a él Európában,
mégis itt fordul elő az összes rákos megbetegedés egynegyede.
De közösen jobb eredményekre vagyunk képesek #MissionCancer

A küldetés 2020 vége felé indul el tíz éves időkerettel. Célja, hogy 2030-ig több mint hárommillió életet
mentsen meg megelőzés által, és többen élhessenek hosszabb, magasabb színvonalú életet.

Vegyen részt Ön is a rákellenes küldetésben, mert a rák mindannyiunk ügye. Az egészséges
emberek meg szeretnék őrizni egészségüket, a rákos betegek és családjaik részesülni szeretnének a
jobb terápiák előnyeiből, a rák túlélői jobb életminőséget várnak el a kezelés után, a gondozóknak pedig
több támogatásra van szükségük. Mindannyian fontosnak tartjuk egészségünket és jóllétünket.

A küldetés terve
A rák elleni küzdelem küldetési testülete 2019
szeptemberében kezdte meg a küldetés
tartalmának kidolgozását. Az első tervet 2020
júniusának elején tették közzé. E terv közös
elképzelést vázol fel arról, hogy a küldetésnek
mit és hogyan kell megvalósítania. A terv öt
egymást kiegészítő területet jelöl meg:
1. a betegség megértése
2. megelőzés, amennyiben lehetséges
3. a
diagnosztika
és
a
kezelés
optimalizálása
4. az életminőség támogatása
5. egyenlő hozzáférés biztosítása.
■ A küldetés a rák valamennyi típusával foglalkozik, minden szakaszban. A kockázati tényezők
megelőzésétől kezdve a túlélő hozzátartozói támogatáson és a terminális gondozáson át minden
életkorban, minden körülmények között, az Európai Unió egész területén mindenkire kiterjed.
Idetartoznak a ritka rákos megbetegedésekben szenvedők, a gyermekek, a serdülőkorúak, a felnőttek és
az idősek, a szociális vagy gazdasági szempontból kiszolgáltatott családok, a távoli területeken élők stb.
■ A rákhoz vezető folyamatok és tényezők jobb megértése javíthatja a megelőzésre, a kezelésre és az
életminőségre irányuló fellépéseket. Ugyanakkor a betegség leküzdéséhez szükséges, időben történő
felismerés esélye Európa-szerte, sőt az egyes országokon belül is jelentős eltéréseket mutat. Fontos a
rákkal kapcsolatos ismeretekhez, a megelőzéshez, a diagnosztikához, a kezelésekhez és a
gondozáshoz való hozzáférés terén fennálló egyensúlyhiány megszüntetése.
■ A küldetési testület 13 ambiciózus ajánlást tett, amelyek középpontjában az emberek szükségletei
állnak. Az ajánlások arra szólítanak fel, hogy a polgárok, a kutatók, az intézmények és az országok
közötti együttműködést új, minden korábbinál magasabb szintre emeljük.

Véleménye fontos számunka – mondja el! Ez a dokumentum röviden összefoglalja, hogy a rák elleni
küzdelem küldetési testülete szerint mi a legjobb módja az előrelépésnek. És Önnek mi a fontos? Mely
intézkedések a legrelevánsabbak a rák legyőzéséhez Ön szerint? Válaszait a testület figyelembe fogja
venni tervének felülvizsgálata során. Fogjunk össze, mert együtt könnyebben legyőzhetjük a rákot!

Csatlakozzon a beszélgetéshez a Twitteren: #MissionCancer #EUmissions #HorizonEU és tájékozódjon
a legfrissebb fejleményekről a weboldalunkon: https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-andinnovation-framework-programme/missions-horizon-europe_en

