
Gruppi fil-mira
Il-gruppi fil-mira primarja tal-JA tal-iPAAC se jkunu dawk li 
jfasslu l-politika fil-livell tal-UE u dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet 
f’livell nazzjonali, reġjonali u lokali. L-azzjonijiet innovattivi 
kollha li huma koperti minn pakketti ta’ ħidma talJA se jkunu 
vvalutati abbażi tas-sostenibbiltà u l-integrazzjoni f’politika 
nazzjonali. Għalhekk, il-fokus ewlieni tal-JA se jkun fuq l-im-
plimentazzjoni, kif riflessa fir-riżultat ewlieni, jiġifieri l-Pjan 
Direzzjonali dwar l-Implimentazzjoni u s-Sostenibbiltà ta’ 
Azzjonijiet għall-Kontroll tal-Kanċer, li se jappoġġja lill-Istati 
Membri fl-implimentazzjoni tar- rakkomandazzjonijiet tal-i-
PAAC u l-CANCON.

Sħubija  
Innovattiva  
għal Azzjoni  
Kontra l-Kanċer
Il-Joint Action (Azzjoni Konġunta) tas-Sħubija Innovattiva għal Azzjoni Kon-
tra l-Kanċer (iPAAC JA) iġġib flimkien 44 sieħeb (Awtoritajiet Kompetenti u 
Entitajiet Affiljati) minn 24 pajjiż Ewropew u se tkun ikkoordinata mill-Istitut 
Nazzjonali tas-Saħħa Pubblika, is-Slovenja (NIJZ).

L-Għanijiet tal-iPAAC
L-għan ġenerali tal-Azzjoni Konġunta (JA) tal-iPAAC huwa li 
jiġu żviluppati approċċi innovattivi għal avvanzi fil-kontroll 
tal-kanċer. L-innovazzjoni li se tkun koperta fil ħdan din il-
JA tikkonsisti minn aktar żviluppi fil-prevenzjoni tal-kanċer, 
approċċi komprensivi għall-użu tal-ġenomika fil-kontroll tal-
kanċer, it-tisħiħ tal-informazzjoni dwar il-kanċer u r-reġistri, 
it-titjib u l-isfidi fil-kura tal-kanċer, l-antiċipazzjoni ta’ sfidi 
fir-rigward ta’ trattamenti innovattivi tal-kanċer u l-gover-
nanza tal-kontroll integrat tal-kanċer, inkluża analiżi ġdida 
ta’ pjanijiet nazzjonali għall-kontroll tal-kanċer.



Eżiti tal-iPAAC

1. Appoġġ għall-Istati Membri fl-implimentazzjoni ta’ rakkoman-
dazzjonijiet mill-JA CANCON f’livelli nazzjonali, reġjonali u lokali. Il-
Pjan Direzzjonali se jiffoka fuq għadd ta’ kwistjonijiet inkroċjati, li jseħħu 
f’suġġetti differenti rrappreżentati kemm minn Pakketti ta’ Ħidma tal-
JA CANCON preċedenti kif ukoll Pakketti ta’ Ħidma ta’ iPAAC kurrenti. 
Għaldaqstant, il-Pjan Direzzjonali se jipprovdi għodda strateġika mqas-
sra u integrata dwar diversi aspetti importanti fil-kontroll tal-kanċer, li 
huma ta’ rilevanza partikolari għal dawk li jfasslu l-politika.

3. Il-provvista effikaċja u aħjar għall-indirizzar ta’ kanċers inqas 
magħrufa permezz tal-iżvilupp ta’ indikaturi ewlenin ġodda biex jiġu 
vvalutati clinical patient pathways u spejjeż tal-kura tas-saħħa relatati 
mal-kanċer u l-interventi għalih, b’mod partikolari fil-każ tal-kanċer tal-
frixa.

5. L-evalwazzjoni tal-kura tal-kanċer f’pajjiżi Ewropej permezz ta’ 
valutazzjoni ta’ indikaturi ta’ kwalità.

7. L-appoġġ tal-kura tal-kanċer ibbażata fuq l-evidenza permezz 
tat-tisħiħ tas-sistemi ta’ informazzjoni bbażati fuq il-popolazzjoni. 
Il-pilotaġġ tal-integrazzjoni ta’ reġistri ma’ data tas-saħħa  u ammini-
strattiva elettronika  biex tiġi vvalutata l-kwalità tal-kura, l-ispejjeż u 
l-eżiti. Il-promozzjoni tal-użu ta’ indikaturi informattivi dwar il-prevalen-
za tal-kanċer fil-livell tal-UE.

2. It-tisħiħ tal-prevenzjoni tal-kanċer permezz tal-iżvilupp ulterjuri 
ta’ rakkomandazzjonijiet kurrenti għall-iskrinjar tal-kanċer ta’ kwalità u 
valutazzjoni soda ta’ potenzjal ġdid li jista’ jeżisti, permezz tal-evalwaz-
zjoni ta’ perikli u benefiċċji ta’ programmi bbażati fuq il-popolazzjoni. 
B’enfasi fuq l-inugwaljanzi, irid ikun hemm aktar tisħiħ tal-Kodiċi Ewro-
pew Kontra l-Kanċer permezz tal-implimentazzjoni tal-politika relevanti. 
Il-valutazzjoni ta’ kif l-attivitajiet fil-qasam tal-ġenomika jikkontribwixxu 
b’mod kontinwu għall-kontroll tal-kanċer huwa għan ieħor importanti.

4. L-appoġġ għall-introduzzjoni ta’ immunoterapiji fil-prattika klinika per-
mezz ta’ valutazzjoni komprensiva tal-isfidi ewlenin tagħhom.

6. L-appoġġ għal dawk li jfasslu l-politika fil-qasam tal-governanza, 
inklużi netwerks pilota li huma komprensivi għall-kura tal-kanċer u ana-
liżi aġġornata ta’ programmi nazzjonali għall-kontroll tal-kanċer fl-UE.

Il-JA tal-iPAAC irċeviet finanzjament mit-Tielet Programm tas-Saħħa tal-Unjo-
ni Ewropea (2014–2020). Bdiet uffiċjalment fl-1 ta’ April 2018 u se ddum tliet 
snin. Aktar informazzjoni dwar din il-JA tal-iPAAC tista’ tinkiseb billi żżur is-
sit web uffiċjali  (www.ipaac.eu) ajew billi tikkuntattja lit-Tim ta’ Koordinazzjoni  
(ipaac@nijz.si).
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