Įveikti vėžį
Iki 2030 m. – daugiau nei 3 milijonai išsaugotų gyvybių,
ilgesnis ir geresnis gyvenimas

Kas yra ES misijos?
ES misijos, kurias iš dalies įkvėpė „Apollo 11“ misija nuskraidinti žmogų į mėnulį, yra įsipareigojimas
spręsti svarbiausias visuomenės problemas:






įveikti vėžį,
prisitaikyti prie klimato kaitos,
padaryti miestus žalesnius,
užtikrinti gerą dirvožemių būklę, kad turėtume sveiko maisto, naudą pajustų žmonės, gamta ir
klimatas,
apsaugoti mūsų vandenynus.

Kiekviena ES misija turės savo tvarkaraštį ir biudžetą pagal spręstinos problemos sudėtingumą. Jos
neapsiribos vien tik moksliniais tyrimais ir inovacijomis, bet paskatins inovacijas visuose sektoriuose, kad
būtų rasta veiksmingų sprendimų. Be to, misijos bus labai svarbios siekiant ES prioritetų, pavyzdžiui
vykdant Europos žaliąjį kursą ir Europos kovos su vėžiu planą.

Jūsų indėlis svarbus
Kad misijos įvyktų, mums reikia jūsų pagalbos. Iki šiol identifikuoti galimas misijas Komisijai padėdavo
misijų valdybos – įvairiausi ekspertai iš inovacijų, mokslinių tyrimų, politikos formavimo, pilietinės
visuomenės ir specialistų organizacijų. Dabar laikas įsitraukti ir jums, europiečiams, kad misijos būtų
aktualios ir atneštų realių pokyčių. Dirbdami kartu galime pasiekti daug daugiau.

Įveikti vėžį – įmanoma misija
Misijos tikslas – platesnio masto prevencija, geresnis gydymas, daugiau išsaugotų
gyvybių ir geresnė su vėžiu kovojančių ar jį įveikusių pacientų ir jų artimųjų gyvenimo
kokybė. Misija prasidės 2020 m. pabaigoje ir bus vykdoma dešimt metų, kad būtų
pasiektas tikslas iki 2030 m. išsaugoti daugiau kaip tris milijonus gyvybių vykdant
platesnio masto prevenciją ir užtikrinti, kad daugiau žmonių gyventų ilgiau ir geriau.

Kodėl vėžys – didelė Europos visuomenės problema?
Nors Europoje gyvena mažiau nei 10 proc. pasaulio gyventojų, jai tenka net ketvirtadalis visų vėžio atvejų.
Tačiau kartu mes galime daugiau #MissionCancer

Prisidėkite prie kovos su vėžiu misijos, juk vėžio problema aktuali mums visiems. Sveikieji nori ir
toliau būti sveiki, kovojantieji su vėžiu bei jų artimieji gali pasinaudoti patobulintais gydymo būdais,
įveikusieji vėžį tikisi, kad išgijus jų gyvenimo kokybė pagerės, o jais besirūpinantiems reikia daugiau
paramos. Mūsų sveikata ir gerovė rūpi mums visiems.

Misijos planas
2019 m. rugsėjo mėn. Kovos su vėžiu misijos
valdyba pradėjo rengti misijos turinį. Pirmas
planas buvo paskelbtas 2020 m. birželio mėn.
pradžioje, jame pristatyta bendra misijos vizija,
kas turėtų būti pasiekta ir kaip tai įgyvendinti.
Valdyba nustatė penkias papildomas sritis:
1. suprasti,
2. išvengti to, kas išvengiama,
3. optimizuoti diagnozavimą ir gydymą,
4. gerinti gyvenimo kokybę,
5. užtikrinti vienodas galimybes.
■ Misija siekiama kovoti su visų tipų ir visų stadijų vėžiu. Jos veiklos spektras platus – nuo rizikos
veiksnių prevencijos iki paramos vėžį įveikusiems asmenims, taip pat mirštančiųjų priežiūra, ir visa tai
skirta visiems bet kokio amžiaus asmenims bet kokiomis aplinkybėmis visoje Europos Sąjungoje. Tai –
retų tipų vėžiu sergantys asmenys, vėžiu sergantys vaikai, paaugliai, suaugusieji ir vyresnio amžiaus
asmenys iš socialiai ar ekonomiškai pažeidžiamų šeimų, atokiose vietovėse gyvenantys asmenys ir t. t.
■ Geriau suprantant, kokie procesai ir veiksniai lemia vėžį, galima sustiprinti prevencijos, gydymo ir
gyvenimo kokybės gerinimo veiksmus. Be to, galimybės laiku sužinoti diagnozę, kad būtų galima įveikti
ligą, Europoje ar net toje pačioje šalyje labai nevienodos. Vienas iš prioritetų – sumažinti skirtumus,
susijusius su galimybe gauti informacijos apie vėžį, taikyti prevenciją, sužinoti diagnozę, gauti gydymą ir
priežiūrą.
■ Valdyba siūlo 13 drąsių rekomendacijų, parengtų atsižvelgiant į žmonių poreikius. Šiomis
rekomendacijomis piliečiai, tyrėjai, institucijos ir šalys raginami bendradarbiauti kaip niekada glaudžiai.
Jūsų nuomonė svarbi, tad pasisakykite! Čia trumpai apibendrinta, kaip, Kovos su vėžiu valdybos
nuomone, būtų geriausia siekti šių tikslų. Bet kas svarbu jums? Kokie veiksmai, jūsų nuomone, yra
svarbiausi kovojant su vėžiu? Į jūsų atsakymus Valdyba atsižvelgs koreguodama savo planą.
Suvienykime jėgas, nes kartu kovodami su vėžiu galime pasiekti daugiau.

Prisijunkite prie pokalbio tinkle „Twitter“, naudodami saitažodžius #MissionCancer #EUmissions
#HorizonEU, ir sužinokite naujausią informaciją mūsų svetainėje https://ec.europa.eu/info/horizon-europenext-research-and-innovation-framework-programme/missions-horizon-europe_en.

