Premagati raka
Do leta 2030 rešiti več kot 3 milijone življenj, omogočiti
daljše in boljše življenje

Kaj so misije EU?
Deloma po navdihu odprave Apollo 11, s katero so na Luni pristali prvi astronavti, misije EU pomenijo
zavezanost k reševanju pomembnih družbenih izzivov, kot so:






boj proti raku,
prilagajanje podnebnim spremembam,
življenje v bolj zelenih mestih,
skrb za zdravje tal za zdravo hrano, ljudi, naravo in podnebje,
varstvo oceanov.

Vsaka misija EU bo imela svoj časovni okvir in proračun, odvisno od težavnosti izziva. Misije bodo
presegale raziskave in inovacije ter spodbujale inovacije v sektorjih, da se zagotovijo učinkovite rešitve.
Imele bodo tudi ključno vlogo pri uresničevanju prednostnih nalog EU, npr. evropskega zelenega
dogovora in evropskega akcijskega načrta za boj proti raku.

Vaša udeležba šteje!
Za uresničitev misij potrebujemo vašo pomoč. Doslej so Evropski komisiji pri opredeljevanju morebitnih
misij pomagali odbori misij, tj. širok nabor strokovnjakov s področja inovacij, raziskav in oblikovanja
politik ter iz civilne družbe in strokovnih organizacij. Zdaj je čas za sodelovanje z vami, Evropejci in
Evropejkami, da bi bile misije relevantne in bi prinesle resnične spremembe. Skupaj lahko dosežemo
veliko več.

Premagati raka: „misija mogoče“
Cilj misije je okrepiti preventivo, izboljšati zdravljenje, rešiti več življenj in izboljšati
kakovost življenja obolelih za rakom in njihovih družin med boleznijo in po njej. Misija
se bo začela proti koncu leta 2020. Njen cilj je v desetih letih, tj. do leta 2030, z boljšo
preventivo rešiti več kot tri milijone življenj ter več ljudem omogočiti daljše in boljše
življenje.

Zakaj je rak pomemben družbeni izziv v Evropi?
V Evropi je četrtina vseh primerov raka v svetu, v njej pa živi manj kot 10 % svetovnega prebivalstva.
Vendar skupaj lahko dosežemo več #MissionCancer

Sodelujte v misiji proti raku – ker rak zadeva nas vse. Zdravi ljudje želijo ostati zdravi, oboleli za
rakom in njihove družine si želijo boljših terapij, osebe, ki so preživele raka, pričakujejo boljšo kakovost
življenja po zdravljenju, oskrbovalno osebje pa potrebuje boljšo podporo. Naše zdravje in dobro počutje
sta stvar nas vseh.

Načrt misije
Odbor misije proti raku je njeno vsebino začel
pripravljati septembra 2019. Prvi načrt je bil
objavljen v začetku junija 2020 in predstavlja
skupno vizijo tega, kaj naj bi misija dosegla in
kako. Opredeljenih je pet dopolnjujočih se
področij:
1. razumeti;
2. preprečiti, kar se da preprečiti;
3. optimizirati diagnostiko in zdravljenje;
4. podpirati kakovost življenja;
5. zagotoviti pravičen dostop.
■ Cilj misije je obravnavati vse vrste raka v vseh fazah. Od preprečevanja dejavnikov tveganja do
podpore ozdravljenim in oskrbe ob koncu življenja, za vse starosti, v vseh okoliščinah in za vsakogar v
Evropski uniji. To vključuje ljudi z redkimi oblikami raka, rakava obolenja pri otrocih, mladostnikih,
odraslih in starejših, v socialno ali ekonomsko ranljivih družinah, med ljudmi iz oddaljenih območij itn.
■ Z boljšim razumevanjem procesov in dejavnikov, ki povzročajo raka, se lahko okrepijo ukrepi v zvezi s
preventivo, zdravljenjem in kakovostjo življenja. Možnosti za pravočasno diagnozo, ki omogoča
preživetje bolezni, se v Evropi in celo znotraj držav znatno razlikujejo. Zato je prednostna naloga, da se
odpravijo razlike glede dostopa do znanja, preventive, diagnostike, zdravljenja in oskrbe na področju
raka.
■ Odbor predlaga trinajst smelih priporočil, ki so usmerjena v potrebe ljudi ter pozivajo k novi ravni
sodelovanja med državljani, raziskovalci, institucijami in državami.
Vaše mnenje je pomembno, zato nam ga povejte! To je kratek povzetek ukrepov, za katere odbor
misije proti raku meni, da so najboljši način za doseganje napredka. Kaj pa je pomembno za vas? Kateri
ukrepi so po vašem mnenju najpomembnejši za premagovanje raka? Odbor bo vaše povratne
informacije uporabil za prilagoditev svojega načrta. Združimo moči, skupaj lahko lažje premagamo raka.

Pridružite se razpravi na Twitterju: #MissionCancer #EUmissions #HorizonEU in spremljajte najnovejše
dogajanje na našem spletišču: https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovationframework-programme/missions-horizon-europe_en.

