
Cieľové skupiny
Hlavnou cieľovou skupinou Spoločnej akcie iPAAC budú po-
litickí činitelia na európskej úrovni a rozhodovacie orgány 
na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Všetky inovatívne 
opatrenia zahrnuté v pracovných balíkoch JA budú posudzo-
vané z hľadiska ich udržateľnosti a integrácie do národných 
stratégií. Spoločná akcia bude preto primárne zameraná  
na implementáciu, tak ako je uvedené v hlavnom výstupe 
projektu, t.j. v Pláne na implementáciu a udržateľnosť opat-
rení v oblasti boja proti rakovine, ktorý pomôže členským 
štátom v implementácii odporúčaní iPAAC a CANCON.

Inovatívne  
partnerstvo  
pre opatrenia  
na boj proti  
rakovine
Spoločná akcia Inovatívne partnerstvo pre opatrenia na boj proti rakovine 
(iPAAC JA) spája 44 partnerov (kompetentné orgány a pridružené subjek-
ty) z 24 európskych krajín a bude koordinovaná Národným inštitútom verej-
ného zdravia, Slovinsko (NIJZ).

Ciele projektu iPAAC
Hlavným cieľom Spoločnej akcie iPAAC (JA) je vyvinúť 
inovatívne prístupy k napredovaniu v oblasti boja proti ra-
kovine. Inovácie, ktorými sa JA bude zaoberať, zahŕňajú 
podporu vývoja prevencie rakoviny, komplexné prístupy k vy-
užitiu genomiky v boji proti rakovine, skvalitnenie informácií  
o rakovine a príslušných registrov, zlepšenia a nové výzvy  
v oblasti onkologickej starostlivosti, predvídanie problémov 
v súvislosti s inovatívnou liečbou rakoviny a riadenie jed-
notného boja proti rakovine, vrátane novej analýzy národ-
ných plánov na boj proti rakovine. 



Výsledky projektu iPAAC

1. Pomoc členským štátom v implementácii odporúčaní zo Spo-
ločnej akcie CANCON na národných, regionálnych a lokálnych úrov-
niach. Plán bude zameraný na niekoľko prelínajúcich sa otázok, ktoré 
sa vyskytujú v rôznych témach reprezentovaných tak predchádzajúcimi 
pracovnými balíkmi projektu CANCON, ako aj súčasnými pracovnými 
balíkmi projektu iPAAC. Plán tak poskytne ucelený komplexný strategic-
ký nástroj zaoberajúci sa viacerými dôležitými aspektmi v oblasti boja 
proti rakovine, ktoré budú určujúce pre politických činiteľov.

3. Poskytnutie účinnejších riešení zameraných na zriedkavé onko-
logické ochorenia prostredníctvom rozvoja nových kľúčových indiká-
torov na hodnotenie klinických pacientských programov a nákladov  
na liečbu onkologických ochorení a starostlivosť, zvlášť v prípade rako-
viny pankreasu.

5. Zhodnotenie onkologickej starostlivosti v európskych krajinách 
prostredníctvom posúdenia kvalitatívnych indikátorov.

7. Podpora onkologickej starostlivosti  založenej na dôkaznej evi-
dencii posilnením informačných systémov s údajmi o obyvateľoch. 
Inicializácia integrácie registrov s elektronickými zdravotníckymi  
a administratívnymi údajmi na zhodnotenie kvality starostlivosti, ná-
kladov a výsledkov. Propágacia využívania informatívnych indikátorov  
o výskyte rakoviny na úrovni EÚ.

2. Posilnenie oblasti prevencie rakoviny prostredníctvom ďalej sa 
vyvíjajúcich aktuálnych odporúčaní pre kvalitný screening rakoviny  
a dôkladné zhodnotenie existujúceho potenciálu prostredníctvom vy-
hodnotenia nevýhod a benefitov programov určených pre obyvateľov 
so zameraním sa na ďalšie posilňovanie Európskeho kódexu boja proti 
rakovine implementovaním stratégií s ohľadom na zistené nezrovna-
losti a zhodnotením toho, ako aktivity v oblasti genomiky kontinuálne 
prispievajú v boji proti rakovine.

4. Podpora zavádzania imunoterapie do klinickej praxe prostredníc-
tvom komplexného hodnotenia jej hlavných aspektov.

6. Podpora politickým činiteľom v oblasti riadenia, vrátane pilotných 
sietí komplexnej onkologickej starostlivosti a aktualizovanej analýzy 
národných programov na boj proti rakovine v EÚ. 

Spoločná akcia iPAAC je financovaná z Tretieho programu zdravia Európskej únie 
(2014-2020).  Projekt začal 1. apríla 2018 a bude prebiehať tri roky. Viac informácií o 
Spoločnej akcii iPAAC nájdete na oficiálnej webstránke (www.ipaac.eu) alebo môžete 
kontaktovať priamo tím koordinátora (ipaac@nijz.si).
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