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Съвместното действие в рамките на Иновативното партньорство  
за действия срещу рака (iPAAC JA) обединява 44 партньори (компе-
тентни органи и свързани организации) от 24 европейски страни и ще    
бъде координирано от Националния институт по обществено здраве  
в Словения (NIJZ).

Цели на iPAAC
Главната цел на съвместното действие iPAAC е разра-
ботване на иновативни подходи за напредък в контрола 
на онкологичните заболявания. Иновациите, които ще 
бъдат обхванати в рамките на съвместното действие, 
включват задълбочено развитие в превенцията на 
ракови заболявания, всеобхватни подходи, свързани   
с прилагането на геномика при контрол на рака, подобря-
ване на информацията относно раковите заболявания 
и раковите регистри, предизвикателства и подобрения 
в онкологичните грижи, очаквани предизвикателства, 
свързани с иновативни терапии и управление на инте-
грирания контрол при раковите заболявания, включи-
телно нов анализ на националните планове за контрол 
на злокачествените заболявания.

Целеви групи
Основната целева група на съвместното действие 
iPAAC ще бъдат лица, създаващите политики на равни-
ще ЕС и лица, отговорни за вземането на решения на 
национално, регионално и местно ниво. Всички инова-
тивни действия, включени в работните пакети на съв-
местното действие, ще бъдат оценявани въз основа 
на устойчивост и интегриране в националните полити-
ки. Следователно, ключовият фокус на съвместното 
действие ще бъде върху имплементирането, отразено 
и в основния очакван резултати - Пътната карта по при-
лагането и устойчивостта на действията за контрол на 
рака, която ще подпомогне държавите-членки при при-
лагането на препоръки, създадени от iPAAC и CANCON.



Резултати от iPAAC

1. Подкрепа за държавите-членки при прилагането на препоръките 
от съвместното действие CANCON на национално, регионално 
и местно равнище. Пътната карта ще се фокусира върху редица 
взаимнопресичащи се въпроси, които ще се наблюдават в различни 
теми, представени както в предишните работни пакети на CANCON, така 
и в текущите работни пакети на iPAAC. Пътната карта следователно ще 
предостави интегриран обобщен стратегически инструмент по няколко 
важни аспекта на контрола на раковите заболявания, които са от 
особено значение за политиците.

3. Осигуряване на по-висока ефикасност за справяне с неглижираните 
ракови заболявания чрез разработване на нови ключови индикатори 
за оценка на клинични пътеки и свързаните с тях здравни разходи по 
отношение на онкологичните заболявания и интервенции, по-специално 
рака на панкреаса.

5. Оценка на онкологичните грижи в европейските страни чрез 
оценка на индикаторите за качество.

7. Подкрепа за базирани на научни доказателства онкологични гри-
жи посредством подобряване на популационнобазираните информа-
ционни системи. Пилотиране интегрирането на регистрите с електронни 
здравни и административни данни за оценка на качеството на грижите, 
разходите и резултатите. Насърчаване използването на информативни 
индикатори за разпространението на рака на равнище ЕС.

2. Подобрение на превенцията на рака чрез задълбочено 
разработване на препоръки за качествен скрининг на онкологични 
заболявания и добре основана оценка на новите възможности, които 
биха могли да съществуват, посредством анализиране на вредите и 
ползите на популационнобазирани програми. С оглед на неравенствата, 
подпомагане укрепването на Европейския кодекс за борба с раковите 
заболявания чрез политическо изпълнение. Оценка на това как 
дейностите в областта на геномиката постоянно допринасят за контрола 
на раковите заболявания.

4. Подкрепа за въвеждането на имунотерапиите в клиничната прак-
тика чрез всеобхватна оценка на свързаните с тях основни предизвика-
телства.

6. Подкрепа по отношение на ангажираните в създаването на поли-
тики лица в сферата на управлението, включително пилотни мрежи за 
всеобхватна онкологична грижа и актуализиран анализ на национални-
те програми за контрол на рака в ЕС.

Съвместното действие на iPAAC получи финансиране от Третата здравна про-
грама на Европейския съюз (2014-2020 година). То започна официално на 1 
април 2018 година и ще продължи три години. Повече информация относно 
съвместното действие на iPAAC може да бъде получена чрез посещение на офи-
циалния уебсайт (www.ipaac.eu) или посредством контакт с екипа по координа-
ция (ipaac@nijz.si).


