
Ομάδες Στόχος
Η κύρια ομάδα στόχος της Κοινής Δράσης iPAAC θα είναι 
οι ευρωπαϊκού επιπέδου  υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής 
και οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων σε εθνικό, περιφερει-
ακό και τοπικό επίπεδο. Όλες οι καινοτόμες δράσεις που 
καλύπτονται από τα πακέτα εργασίας της Κοινής Δράσης 
θα αξιολογηθούν στη βάση της βιωσιμότητας και της εν-
σωμάτωσης στις εθνικές πολιτικές. Ως εκ τούτου, η κε-
ντρική εστίαση της Κοινής Δράσης θα είναι στην εφαρ-
μογή, όπως αντικατοπτρίζεται στο βασικό παραδοτέο, 
δηλαδή στον Οδικό Χάρτη Υλοποίησης και Βιωσιμότητας 
των Δράσεων Ελέγχου του Καρκίνου, που θα στηρίξει τα 
κράτη-μέλη στην εφαρμογή των συστάσεων των Κοινών 
Δράσεων iPAAC και CANCON.

Καινοτόμος  
Συνεργασία στη 
Δράση κατά του 
Καρκίνου
Η Κοινή Δράση «Καινοτόμος Συνεργασία στη Δράση κατά του Καρκίνου» 
(iPAAC JA) υλοποιείται με τη συνεργασία 44 εταίρων (Αρμόδιων Αρχών και 
Συνεργαζόμενων Φορέων) από 24 ευρωπαϊκές χώρες και θα συντονίζεται 
από το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας της Σλοβενίας (NIJZ).

Στόχοι του iPAAC
Ο γενικός στόχος της Κοινής Δράσης iPAAC (JA) είναι η 
ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων για την πρόοδο στον 
έλεγχο του καρκίνου. Η καινοτομία που θα καλυφθεί στο 
πλαίσιο της Κοινής Δράσης περιλαμβάνει περαιτέρω ανά-
πτυξη στην πρόληψη του καρκίνου, ολοκληρωμένες προ-
σεγγίσεις για τη χρήση της γονιδιωματικής στον έλεγχο 
του καρκίνου, ενίσχυση των πληροφοριών και των μητρώ-
ων ασθενών για τον καρκίνο, βελτιώσεις και προκλήσεις 
στην φροντίδα του καρκίνου, πρόβλεψη των προκλήσεων 
με καινοτόμες θεραπείες για τον καρκίνο και διακυβέρνη-
ση του ολοκληρωμένου ελέγχου του καρκίνου, συμπερι-
λαμβανομένης μίας νέας ανάλυσης των εθνικών σχεδίων 
ελέγχου του καρκίνου.



Τα αποτελέσματα του iPAAC

1. Στήριξη των κρατών μελών στην εφαρμογή των συστάσεων της 
Κοινής Δράσης CANCON σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ο 
Οδικός Χάρτης θα επικεντρωθεί σε ένα σύνολο κοινών θεμάτων, τα οποία 
απαντώνται σε διαφορετικά θεματικά πεδία με τα οποία ασχολήθηκαν τόσο 
τα προηγούμενα πακέτα εργασίας της Κοινής Δράσης CANCON όσο και τα 
τρέχοντα Πακέτα Eργασίας της Κοινής Δράσης iPAAC. Ο Οδικός Χάρτης θα 
παράσχει με τον τρόπο αυτό ένα ολοκληρωμένο συνοπτικό στρατηγικό ερ-
γαλείο για διάφορες σημαντικές πτυχές στον έλεγχο του καρκίνου, οι οποί-
ες έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους φορείς χάραξης πολιτικής.

3. Παροχή καλύτερης αποτελεσματικότητας για την αντιμετώπιση των 
παραμελημένων καρκίνων μέσω της ανάπτυξης νέων βασικών δεικτών 
για την αξιολόγηση των οδών κλινικής φροντίδας των ασθενών και των 
δαπανών υγείας που σχετίζονται με την φροντίδα του καρκίνου και των πα-
ρεμβάσεών του, ιδιαίτερα στην περίπτωση του καρκίνου του παγκρέατος.

5. Αξιολόγηση της φροντίδας του καρκίνου στις ευρωπαϊκές χώρες 
μέσω της αξιολόγησης δεικτών ποιότητας.

7. Υποστήριξη της βάσει τεκμηρίων φροντίδας του καρκίνου με την 
ενίσχυση των συστημάτων πληροφοριών που βασίζονται στον πληθυσμό. 
Πιλοτική ενσωμάτωση των μητρώων καρκίνου με ηλεκτρονικά δεδομένα 
γ υγείας και διοικητικά δεδομένα για την αξιολόγηση της ποιότητας της 
φροντίδας, του κόστους και των αποτελεσμάτων. Η προώθηση της χρήσης 
ενημερωτικών δεικτών για τον επιπολασμό του καρκίνου σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο.

2. Ενίσχυση της πρόληψης του καρκίνου με την περαιτέρω ανάπτυξη 
των συστάσεων που ισχύουν για τον ποιοτικό έλεγχο του καρκίνου και την 
ορθή αξιολόγηση των νέων προοπτικών που μπορεί να υπάρξει, αξιολογώ-
ντας τα μειονεκτήματα και τα οφέλη προγραμμάτων προσυμπτωματικού 
ελέγχου πληθυσμού. Με έμφαση στις ανισότητες και την περαιτέρω ενί-
σχυση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Κατά του Καρκίνου με την εφαρμογή της 
πολιτικής. Αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο οι δραστηριότητες στον 
τομέα της γονιδιωματικής συμβάλλουν συνεχώς στον έλεγχο του καρκίνου.

4. Υποστήριξη της εισαγωγής των ανοσοθεραπειών στην κλινική πρα-
κτική μέσω μιας συνολικής αξιολόγησης των κυριότερων προκλήσεών 
τους.

6. Υποστήριξη των υπευθύνων χάραξης πολιτικής στον τομέα της δια-
κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων πιλοτικών ολοκληρωμένων δικτύων 
φροντίδας για τον καρκίνο και μια επικαιροποιημένη ανάλυση των εθνικών 
προγραμμάτων ελέγχου του καρκίνου στην ΕΕ.

Η Κοινή Δράση iPAAC έχει χρηματοδοτηθεί από το Τρίτο Πρόγραμμα για την Υγεία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020). Έχει ξεκινήσει επίσημα από την 1η Απριλί-
ου 2018 και θα διαρκέσει τρία χρόνια. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
Κοινή Δράση iPAAC μπορούν να αναζητηθούν από την επίσημη ιστοσελίδα της δρά-
σης(www.ipaac.eu) ή επικοινωνώντας με την ομάδα συντονισμού (ipaac@nijz.si).
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