Combaterea cancerului
Peste 3 milioane de vieți salvate și creșterea duratei și a
calității vieții
până în 2030

Ce sunt misiunile UE?
Parțial inspirate de misiunea Apollo 11 de a trimite un om pe lună, misiunile UE reprezintă un
angajament de a răspunde unor provocări societale majore, cum ar fi:






Combaterea cancerului;
Adaptarea la schimbările climatice;
Viața în orașe mai verzi;
Asigurarea unor soluri sănătoase pentru sănătatea hranei, a oamenilor, a naturii și a climei;
Protejarea oceanelor.

Fiecare misiune a UE va avea un calendar și un buget specific, în funcție de dificultatea provocării cu
care se confruntă. Ele nu se vor limita la cercetare și inovare și vor stimula inovarea în toate sectoarele
pentru a pune la dispoziție soluții eficiente. Mai mult, misiunile vor juca un rol crucial în realizarea
priorităților UE, cum ar fi Pactul verde european și Planul de acțiune european de luptă împotriva
cancerului.

Participarea dumneavoastră contează
Avem nevoie de dumneavoastră pentru ca aceste misiuni să devină realitate. Până în prezent,
comitetele misiunilor, formate dintr-o gamă largă de experți din domeniul inovării, al cercetării, al
elaborării de politici, al societății civile și al organizațiilor de specialiști, au ajutat Comisia Europeană să
specifice posibile misiuni. Acum este momentul să colaborăm cu cetățenii europeni, ca dumneavoastră,
pentru a ne asigura că misiunile sunt relevante și produc o reală schimbare. Lucrând împreună, putem
realiza mai multe.

Combaterea cancerului Misiune posibilă
Scopul misiunii este de a asigura o mai bună prevenire, un tratament mai bun, de a
salva mai multe vieți și de a garanta o calitate mai bună a vieții pentru pacienți și
familiile acestora pe perioada tratamentului și după tratament. Misiunea va demara la
sfârșitul anului 2020, cu un termen de zece ani pentru a-și atinge obiectivul de a

De ce este cancerul o provocare societală majoră în Europa?
Europa are un sfert din totalul cazurilor de cancer din întreaga lume, deși aici se află mai puțin de 10 % din
populația lumii.
Însă împreună putem realiza mai multe #MissionCancer

salva mai mult de trei milioane de vieți omenești printr-o mai bună prevenire, precum și de a oferi unui
număr mai mare de persoane posibilitatea de a avea o viață mai lungă și mai bună.

Implicați-vă în misiunea de combatere a cancerului— deoarece cancerul ne privește pe toți. Oamenii
sănătoși doresc să rămână sănătoși, pacienții și familiile acestora care trec prin experiența cancerului
beneficiază de terapii mai bune, persoanele care supraviețuiesc cancerului se așteaptă la o calitate a
vieții mai bună după tratament, iar îngrijitorii trebuie să beneficieze de un sprijin mai bun. Aspectele
legate de sănătatea și bunăstarea noastră ne
privesc pe toți.

Un plan al misiunii
Comitetul misiunii de combatere a cancerului a
început să lucreze la conținutul misiunii în
septembrie 2019. Un prim plan, publicat la
începutul lunii iunie 2020, a prezentat o viziune
comună asupra a ceea ce ar trebui să
realizeze misiunea și modul în care s-ar putea
obține aceste rezultate. Au fost identificate
cinci domenii complementare:
1. înțelegere
2. prevenirea a ceea ce se poate preveni
3. optimizarea diagnosticării și a tratamentului
4. sprijinirea calității vieții
5. asigurarea accesului echitabil.
■ Misiunea urmărește să abordeze toate tipurile de cancer în toate etapele. De la prevenirea factorilor
de risc, la sprijin pentru supraviețuire și îngrijiri paliative, pentru toate vârstele, în toate circumstanțele,
pentru toate persoanele din Uniunea Europeană. Aici sunt incluse persoanele cu forme rare de cancer,
cancerul la copii, adolescenți, adulți și vârstnici, în familii vulnerabile din punct de vedere social sau
economic, în rândul persoanelor care locuiesc în zone îndepărtate etc.
■ O înțelegere mai bună a proceselor și factorilor care conduc la cancer poate îmbunătăți acțiunile de
prevenire și tratament și calitatea vieții. Pe lângă aceasta, posibilitatea de a primi un diagnostic în timp
util pentru a supraviețui bolii diferă în mod substanțial în Europa și chiar și în interiorul țărilor. Depășirea
dezechilibrelor în ceea ce privește accesul la cunoștințele în materie de cancer, prevenire, diagnosticare,
tratamente și îngrijire reprezintă o prioritate.
■ Consiliul de administrație propune 13 recomandări ambițioase, axate pe nevoile oamenilor.
Recomandările subliniază necesitatea unui nou nivel de cooperare, nemaiîntâlnit până în prezent de
cetățeni, cercetători, instituții și țări.

Opinia dumneavoastră contează, de aceea vă rugăm să vă exprimați! Acesta este un scurt rezumat
al modului în care Comitetul misiunii de combatere a cancerului consideră că trebuie să acționăm. Însă
ce anume este important pentru dumneavoastră? Ce acțiuni considerați dumneavoastră că sunt cele mai
relevante pentru a combate cancerul? Observațiile dumneavoastră vor fi utilizate de către comitet pentru
a-și ajusta planul. Haideți să ne unim forțele, deoarece împreună putem să obținem rezultate mai bune
în lupta împotriva cancerului.

Participați la conversația de pe Twitter: #MissionCancer #EUmissions #HorizonEU și rămâneți la curent
cu cele mai recente evoluții pe site-ul nostru web https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-andinnovation-framework-programme/missions-horizon-europe_en

