
Célcsoport
A projekt elsődleges célcsoportja az Európai Unió szakpolitikai 
döntéshozói, valamint a nemzeti, regionális és helyi döntésho-
zók. A projekt munkacsomagjai által végzett összes innovatív 
tevékenység a fenntarthatóság és a nemzeti szakpolitikákba tör-
ténő integráció alapján kerül értékelésre. A projekt ezért elsősor-
ban a megvalósítást helyezi a középpontba, így a legfontosabb 
elérendő eredmény, egy ’Stratégia a Rákkontroll Programok Meg-
valósítására és Fenntarthatóságára’ (’Roadmap on Implementa-
tion and Sustainability of Cancer Control Actions’). Az úgyneve-
zett ’Roadmap’ egy olyan eszköz, amely az iPAAC és a CANCON 
projektek során megfogalmazott ajánlások megvalósításában 
támogatja a tagállamokat.

Innovative Partnership 
for Action Against  
Cancer – Innovatív 
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a Daganatos  
Megbetegedések Ellen
Az Innovatív Együttes Fellépés a Daganatos Megbetegedések Ellen (iPAAC 
JA) keretén belül 24 európai országból 44 partner (illetékes hatóság és társult 
szervezet) működik együtt. A projektet a szlovén Nemzeti Népegészségügyi 
Intézet (National Institute of Public Health, Szlovénia - NIJZ) koordinálja.

A projekt célja
Az iPAAC projekt általános célkitűzése, hogy a daganatos meg-
betegedések megelőzése érdekében innovatív rákkontroll prog-
ramok kifejlesztését segítse elő. Az Együttes Fellépés során az 
alábbi innovatív megközelítések kerülnek előtérbe:

•  a megelőzések finomhangolása;
•  komprehenzív megközelítés a genomika rákkontroll prog 

 ramokban történő alkalmazásában;
•  a daganatos megbetegedésekkel kapcsolatos adatok és  

 rákregiszterek bővítése;
•  az onkológiai ellátás fejlesztése és a felmerülő kihívások  

 megoldása innovatív kezelési módokkal;
•  valamint az integrált megelőzés irányítása, beleértve a  

 nemzeti rákkontroll programok újfajta elemzését.



Az elérendő eredmények

1. A tagállamok támogatása a CANCON Együttes Fellépés ajánlásainak 
megvalósításában nemzeti, regionális és helyi szinten. A ‘Roadmap’ számos 
olyan kérdésre helyezi a hangsúlyt, amelyek egymással összefüggésben mind 
a korábbi CANCON projekt, mind az iPAAC projekt munkacsomagjaiban fel-
merülnek. A ‘Roadmap’ ily módon egy átfogó integrált stratégiai eszközként 
számos, a daganatos megbetegedések megelőzését érintő, fontos szempont-
ra rávilágít. Ezek a szempontok különös jelentőséggel bírnak a döntéshozók 
számára.

3. Nagyobb hatékonyság elérése a ‘mellőzött’ daganat típusok kezelésé-
ben új kulcsfontosságú indikátorok fejlesztésével, amelyek hozzájárulnak a 
klinikai betegutak, a daganatos megbetegedéssel kapcsolatos költségek és 
a kezelések felméréséhez, különösképpen a hasnyálmirigy daganat esetében.

5. Az európai országok onkológiai ellátásának véleményezése minőségi 
indikátorok értékelésével.

7. A bizonyítékokon alapuló onkológiai ellátás támogatása a népes-
ség-alapú információs rendszerek bővítésével. Az elektronikus egészségügyi 
nyilvántartások és adminisztratív adatok integrációjának kísérleti bevezetése 
az ellátás minőségének, költségeinek és eredményeinek felmérése céljából. 
Szintén a célok közé tartozik előmozdítani a daganatos megbetegedések in-
formatív prevalencia mutatóinak használatát uniós szinten.

2. A megelőzés fontosságának erősítése a következő módokon: a jelenleg 
elérhető szűrések és azok minőségére vonatkozó ajánlások továbbfejleszté-
sével, az új lehetőségek gondos felmérésével, illetve a népesség-alapú szűrő-
programok előnyeinek és hátrányainak  kiértékelésével. Mindeközben különös 
hangsúlyt fektetve a tagállamokban jelentkező egyenlőtlenségekre, tovább 
erősítve az Európai Rákellenes Kódexben szereplő irányelvek implementáció-
ját. Felmérés készítése arról, hogy a genomika területén folytatott tevékenysé-
gek milyen módon járulnak hozzá a megelőzéshez.

4. Az immunterápiák klinikai gyakorlatba történő bevezetésének támoga-
tása, ezen terápiák fő kihívásainak átfogó kiértékelésével.

6. A döntéshozók támogatása az irányítás területén, beleértve a ‘pilot’ 
komprehenzív onkológiai ellátási hálózatokat is, valamint az Uniós tagálla-
mok Nemzeti Rákkontroll programjainak korszerűsített elemzését.

Az ’Innovatív Együttes Fellépés a Daganatos Megbetegedések Ellen (iPAAC)’ projekt az 
Európai Unió Harmadik Egészségügyi Programjának (2014–2020) keretén belül, annak 
társfinanszírozásval valósul meg. A projekt kezdete 2018.04.01, az időtartama 3 év.  
A projekttel kapcsolatos további információért keresse fel a projekt weboldalát    
(www.ipaac.eu) vagy vegye fel a kapcsolatot a Koordinátorral (ipaac@nijz.si).
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