
Grupuri Țintă
Audiența principală vizată de Acțiunea Comună iPAAC este 
formată din factorii de decizie politică de la nivel U.E și deci-
denții de la nivel national, regional și local. Toate pachetele 
de lucru ale Acțiunii Comune vor fi evaluate din punct de 
vedere al sustenabilității și integrării lo+r în politicile națio-
nale. Astfel, Acțiunea Comună se va concentra asupra im-
plementării, așa cum este reflectat și în livrabilul cheie, Par-
cursul Implementării și Sustenabilității Acțiunilor de Control 
al Cancerului și care va sprijini Statele Membre în implemen-
tarea recomandarilor iPAAC și CANCON.

Parteneriat Inovativ  
de Acțiune  
împotriva  
Cancerului
Acțiunea Comună Partneriat Inovativ de Acțiune împortiva Cancerului 
(iPAAC –JA) reunește 44 de parteneri (Autorități Competente și Entități 
Afiliate) din 24 de State Membre și este coordonată de Institutul de Sănă-
tate Publică din Slovenia.

Obiectivele IPAAC
Obiectivul general al Acțiunii Comune iPAAC (JA) este ace-
la de a dezvolta abordări inovative utilizând progresele în-
registrate în controlul cancerului.  Inovația pe care această 
Acțiune Comună o dezvoltă constă în avansul în domeniul 
prevenției cancerului, abordări comprehensive în domeniul 
utilizării genomicii în controlul cancerului, întărirea registre-
lor de cancer și a sistemului de informații privind cancerul, 
îmbunătățirea și provocările din domeniul îngrijirii canceru-
lui, anticiparea provocărilor terapiilor inovative și guvernan-
ța controlului integrat al cancerului, care include și o analiză 
a planurilor naționale de control al cancerului.



Rezultate iPAAC

1. Sprijin pentru Statele Membre în implementarea la nivel național, 
regional și local a recomandărilor  Acțiunii Comune CANCON. Parcur-
sul se va concentra pe un număr de aspecte intersecționale, care se 
regasesc în diferite teme reprezentate în pachetele de lucru ale atât în 
precedentei Acțiuni Comune, CANCON, cât și în cele ale iPAAC. Par-
cursul va furniza, astfel, un instrument concis și integrat privind acele 
aspecte importante ale controlului cancerului relevante pentru factorii 
de decizie politică.

3. Creșterea eficacității în managementul cancerelor neglijate prin 
dezvoltarea de noi indicatori cheie pentru evaluarea traseului pacien-
tului și costurile îngrijirii și ale intervențiilor, în mod special în ceea ce 
privește cancerul pancreatic.

5. Evaluarea îngrijirilor bolnavilor de cancer în statele europene prin 
evaluarea indicatorilor de calitate.

7. Sprijinirea ingrijirilor bazate pe evidențe științifice prin întărirea 
sistemelor de informații pe baze populaționale. Pilotarea integrării re-
gistrelor de cancer cu datele electronice și administrative pentru evalu-
area calității îngrijirilor, costurile și rezultatele. Promovarea indicatori-
lor de informare privind prevalența cancerului la nivel U.E.

2.Reafirmarea importanței prevenției cancerului prin dezvoltarea 
recomandărilor curente privind asigurarea calității screeningului pentru 
cancer și o atentă evaluare a potențialului existent prin evaluarea bene-
ficiilor și riscurilor programelor populaționale de screening.
Întărirea Codului European Împotriva Cancerului prin implementarea 
politicilor de sănătate, cu accent pe eliminarea inegalităților. Evaluarea 
modului în care activitățile din domeniul genomicii  își aduc contribuția 
permanentă la controlul cancerului.

4. Sprijinirea introducerii imunoterapiilor în practica de specialitate 
clinică prin evaluarea extinsă a provocărilor pe care acestea le ridică.

6. Sprijin pentru factorii de decizie politică în domeniul guvernanței, 
incluzând crearea rețelelor pilot de îngrijire comprehensivă a canceru-
lui și o analiză actualizată a programelor naționale de control al cance-
rului in U.E.

Acțiunea Comună iPAAC a primit finanțare prin Al treilea Program de Sănătate (2014-
2020). Acțiunea Comună a fost lansată oficial pe 1. aprilie. 2018 și durează trei ani. Mai 
multe informații privind Acțiunea Comună iPAAC pot fi obținute accesând website-ul 
oficial (www.ipaac.eu) sau contacând echipa de coordonare (ipaac@nijz.si).
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