
Grupurile țintă
Grupul-țintă principalul al Acțiunii Comune iPAAC vor fi 
factorii de decizie la nivel UE și factorii de decizie la nivel 
național, regional și local. Toate acțiunile inovatoare inclu-
se în obiectivele (pachetele) de lucru ale JA vor fi evaluate 
în baza durabilității și a integrării în politicile naționale. Prin 
urmare, obiectivul principal al Acțiunii Comune va fi imple-
mentarea acestora, ca rezultat principal, adică etapele par-
curse privind Implementarea și Durabilitatea Acțiunilor de 
Combatere a Cancerului, ce vor sprijini Statele Membre în 
aplicarea practică a recomandărilor iPAAC și CANCON.

Parteneriatul  
Inovativ de Acțiune  
în combaterea  
cancerului
Acțiunea Comună Inovatoare de Parteneriat pentru combaterea cancerului 
(iPAAC JA) reunește 44 de parteneri (Autorități Competente și Entități Afiliate) 
din 24 de țări Europene și va fi coordonată de Institutul Național de Sănătate 
Publică din Slovenia (NIJZ).

Obiectivele IPAAC
Obiectivul general al Acțiunii Comune iPAAC (JA) este de 
a dezvolta abordări inovatoare privind progresele înregis-
trate în controlul cancerului. Inovația ce va derula în cadrul 
JA constă în dezvoltarea  continuă a prevenirii cancerului, 
abordări complexe a utilizării genomicii în controlul cance-
rului, îmbunătățirea informației și registrele privind cancerul, 
ameliorării și propuneri în îngrijirea paliativa, identificarea 
prevederilor de tratament inovatoare de cancer și guverna-
rea controlului integrat al cancerului, incluzând o nouă ana-
liză a planurilor naționale de control al cancerului.



Rezultatele IPAAC

1. Suportul Statelelor Membre în aplicarea practică a recoman-
dărilor din cadrul Acțiunii Comune CANCON la nivel național, regio-
nal și local. Planul de activitate se va focusa pe numeroasele proble-
me aparute în diferite obiective prezentate de ambele echipe de lucru 
CANCON anterioară și echipe de lucru iPAAC actuală. Astfel,planul de 
activitate va constitui un instrument strategic sintetic integrat asupra 
multor aspecte importante în controlul cancerului, care au o relevanță 
deosebită în  decizia factorilor politici.

3. Furnizarea unor metode mai bune pentru tratarea cancerelor 
avansate, prin dezvoltarea unor noi indicatori cheie pentru evaluarea 
căilor clinice ale pacienților și a cheltuielilor de îngrijirea sănătății lega-
te de cancer și intervențiile sale, în special în cazul cancerului pancre-
atic.

5. Evaluarea tratamentului cancerului în țările Europene prin analiza 
indicatorilor de calitate.

7. Să sprijine asistența medicală bazată pe dovezi de îmbunătățire 
a sistemelor informaționale la nivel populațional Monitorizarea inte-
grării registrelor cu date electronice de sănătate și datele administrati-
ve pentru evaluarea calității asistenței medicale, a costurilor și a rezul-
tatelor acestora. Promovarea utilizării indicatorilor informativi privind 
prevalența cancerului la nivelul UE.

2.Îmbunătățirea măsurilor de prevenire a cancerului prin dezvolta-
rea continuă a recomandărilor actuale în screening-ul calitativ al can-
cerului și evaluarea integrală a noului potențial care ar putea exista, 
evaluând pagubele și beneficiile programelor la nivel populational. 
Accentuînd inegalitățile actuale, consolidarea continuă a Codului Eu-
ropean împotriva cancerului prin implementarea politicilor care vin să 
șteargă aceste inechități. Evaluarea modului de contribuire continuă a 
activităților din domeniul genomicii aupra controlul cancerului.

4. Sprijinirea introducerii imunoterapiilor în practica clinică printr-o 
evaluare integrală a  principalelor oportunități.

6. Suportul factorilor politici deciziționali din domeniul guvernării, 
incluzând rețele globale  de îngrijire pilot a cancerului și analiză actuali-
zată a programelor naționale de control al cancerului în UE.

Acțiunea Comună IPAAC a primit finanțare din cel de-al treilea program de sănătate al 
Uniunii Europene (2014-2020). Oficial  a început la 1 aprilie 2018 și va dura trei ani. Mai 
multe informații despre Acțiunea Comună IPAAC pot fi obținute vizitând site-ul oficial  
(www.ipaac.eu) sau contactând Echipa de Coordonare (ipaac@nijz.si).
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