
Tikslinės grupės
Pagrindinė Bendrųjų veiksmų tikslinė grupė – Europos Są-
jungos politikos kūrėjai ir nacionalinio, regioninio ir vietinio 
lygmens sprendimų priėmėjai. Inovatyvūs veiksmai, kuriuos 
nagrinės Bendrųjų veiksmų darbo grupės, bus vertinami pa-
gal jų tvarumą ir integraciją į nacionalines politikas, todėl pa-
grindinis dėmesys bus skiriamas inovatyvių veiksmų – Ben-
drųjų veiksmų ir Europos Komisijos projekto CanCon metu 
parengtų rekomendacijų – įgyvendinimui.

Inovatyvi  
partnerystė  
kovoje  
su vėžiu
Inovatyvios partnerystės kovoje su vėžiu bendrieji veiksmai (Joint Action on 
Innovative partnership for action against cancer (iPAAC) (toliau – Bendrieji 
veiksmai) suvienys 44 partnerius (kompetentingas institucijas ir bendradar-
biaujančius partnerius) iš 24 Europos šalių. Šiuos veiksmus koordinuos Slovė-
nijos nacionalinis visuomenės sveikatos institutas (toliau – NIJZ).

Bendrųjų veiksmų tikslas
Pagrindinis Bendrųjų veiksmų tikslas – sukurti inovatyvius 
vėžio kontrolės būdus. Tai  tolesnė vėžio prevencijos plė-
tra, genomikos panaudojimo vėžio kontrolei metodai, vėžio 
duomenų registracijos tobulinimas, pažanga ir iššūkiai ser-
gančiųjų vėžiu sveikatos priežiūroje, iššūkių, kylančių atsi-
randant inovatyviems vėžio gydymo būdams, numatymas 
bei integruotos vėžio kontrolės valdymas, nacionalinių vėžio 
kontrolės planų vertinimas.



Bendrųjų veiksmų rezultatai

1. Parama valstybėms narėms įgyvendinant projekto CanCon metu 
parengtas rekomendacijas nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu lygme-
nimis. Daugiausia dėmesio bus skiriama kelioms tarpusavyje susiju-
sioms problemoms, kurias identifikavo tiek anksčiau vykusio projek-
to CanCon, tiek ir dabar vykstančio Bendrųjų veiksmų projekto darbo 
grupės. Taigi inovatyvių veiksmų įgyvendinimo plane bus pateikta in-
tegruota bendroji strateginė priemonė, skirta keliems svarbiems vėžio 
kontrolės aspektams, kurie yra ypač svarbūs politikos kūrėjams.

3. Geresnio efektyvumo kovojant su pažengusiomis vėžio formo-
mis užtikrinimas, , sukuriant pagrindinius klinikinius rodiklius pacientų 
gydymo metodams ir sveikatos priežiūros išlaidoms, susijusioms su 
intervencijomis dėl vėžio (ypač kasos vėžio atveju), įvertinti.

5. Sergančiųjų vėžiu sveikatos priežiūros Europos šalyse įvertini-
mas vertinant paslaugų kokybės rodiklius.

7. Parama įrodymais pagrįstai sergančiųjų vėžiu sveikatos prie-
žiūrai, tobulinant gyventojų informavimo sistemas. Siekiant įvertinti 
sveikatos priežiūros paslaugoms skirtas išlaidas, paslaugų kokybę ir 
pasiektus pacientų gydymo rezultatus, siūloma integruoti vėžio regis-
trų ir elektroninius sveikatos ir administracinius duomenis. Siekiama 
Europos Sąjungos lygmeniu naudoti rodiklius apie vėžio paplitimą.

2. Vėžio prevencijos stiprinimas bus vykdomas toliau tobulinant da-
bar galiojančias rekomendacijas dėl kokybiškos vėžio atrankinės pati-
kros ir ieškant naujų vėžio prevencijos priemonių, įvertinus jų žalą ir 
naudą pacientams. Europos kovos su vėžiu kodekse bus  sutelkiamas 
dėmesį į sveikatos netolygumus. Bus vertinama, kaip genomikos sritis 
prisideda prie vėžio kontrolės.

4. Imunoterapijos įtraukimo į klinikinę praktiką rėmimas, išsamiai įverti-
nus jos pagrindinius iššūkius.

6. Parama politikos kūrėjams, įskaitant bandomųjų sergančiųjų vė-
žiu sveikatos priežiūros tinklų vertinimą ir nacionalinių vėžio kontrolės 
programų analizę.

Finansavimas Bendriesiems veiksmams skirtas iš Europos Sąjungos trečiosios svei-
katos programos (2014–2020 m.). Bendrieji veiksmai prasidėjo 2018 m. balandžio 
1 d. ir tęsis trejus metus. Daugiau informacijos apie Bendrųjų veiksmų projektą gali-
te rasti interneto svetainėje  (www.ipaac.eu) arba susisiekę su koordinavimo grupe  
(ipaac@nijz.si).

http://www.ipaac.eu
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