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MANIFESTO ELECTORAL

Membrii Parlamentului European Împotriva Cancerului
Membrii Parlamentului European Împotriva Cancerului - MEPs Against Cancer
(MAC) este singurul grup din Parlamentul European dedicat în întregime politicilor
de sănătate ce privesc cancerul. Din 2005, aceștia lucrează împreună pentru a
îmbunătăți controlul cancerului și prevenția acestuia în Europa, având convingerea
că pot aduce valoare acțiunilor Statelor Membre prin colaborare Europeană.
Membrii Parlamentului European Împotriva Cancerului primesc asistență
administrativă și de secretariat din partea Asociației Ligilor Europene Împotriva
Cancerului (ECL), o organizație non-profit stabilită la Bruxelles ce reprezintă
societățile împotriva cancerului naționale și regionale din Europa.

COMBATEREA CANCERULUI: MISIUNE POSIBILĂ
SPRE UN CONTROL EFICIENT AL
CANCERULUI ÎN EUROPA
Cuvânt înainte
Cu o incidență a cancerului mai mare de 3,7 milioane și 1,9 milioane decese anuale, Europa
deține 23,4% din cazurile de cancer și 20,3% din decesele cauzate de acesta la nivel global,
în ciuda faptului că Europa deține doar 9,0% din populația globală. Cancerul va rămâne una
dintre provocările cele mai importante pe care cetățenii Europeni le vor înfrunta în viitor,
motiv pentru care este de importanță majoră ca atât politicile naționale, cât și cele
Europene să fie orientate spre implementarea unui control puternic al cancerului și să
contribuie la sănătatea tuturor Europenilor.
În 23-26 Mai 2019, cetățenii UE vor vota la Alegerile Europene. În acest manifesto, membri
ai grupului MEPs Against Cancer declară că își dedică în continure activitatea de promovare
a prevenției cancerului și a diagnosticului precoce, abordarea inegalităților în Europa, în
mod particular cu privire la accesul la tratament de calitate și îmbunătățirea vieții
pacienților oncologici, a supraviețuitorilor și a aparținătorilor acestora.

Uniunea Europeană își va îndeplini potențialul de a deveni un lider global în
lupta împotriva cancerului.
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#MissionPossible
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I. PREVENȚIA CA O CALE ESENȚIALĂ SPRE UN
CONTROL SUSTENABIL AL CANCERULUI
Agenţia internaţională pentru cercetarea cancerului (IARC) a OMS estimează că până la 50% din
decesele cauzate de cancer în Europa ar putea fi prevenite dacă cunoștințele actuale de prevenție ar fi
puse în practică. În ciuda conștientizării de lungă durată a rolului fundamental al acesteia, realizarea
unei prevenții eficiente a cancerului rămâne greu de atins chiar și pentru cele mai țările ce dispun de
resursele necesare, cu mari diferențe între și în cadrul Statelor Membre.
Disparitatea este influențată de o gamă largă de factori, de la diferențele de implementare a metodelor
de prevenție și a programelor de screening, până la expunerea la variați factori de risc și promovarea
unui stil de viață sanogen. Promovarea sănătății și a prevenției cancerului sunt dovedite a fi măsuri costeficiente ce pot identifica cazurile de cancer într-un timp optim și scădea atât riscul de cancer, cât și
povara economică la nivelul bugetelor naționale dedicate sănătății. Uniunea Europeană are potențialul
de a conduce o luptă împotriva cancerului, motiv pentru care un angajament politic de a prioritiza
prevenția este necesar.

În legislația 2019-2024, Deputații Împotriva Cancerului își propun următoarele:
Să adreseze factorii de risc modificabili la nivel individual și al comunității prin:
● Utilizarea politicilor fiscale și controlului pieței pentru a influența cererea, accesul și disponibilitatea
tutunului, alcoolului și a alimentelor și băuturilor cu conținut crescut în grăsimi saturate, grăsimi trans,
sare și zahăr.
● Canalizarea Fondurilor Structurale și de Investiții Europene pentru a susține autoritățile locale și
regionale în investiția și consolidarea activităților de prevenție primară la nivel de comunitate și pe
termen lung.

Promovarea accesului la screening de calitate și la servicii de detecție precoce, prin:
●Scăderea decalajului în incidența și mortalitatea cancerului între Europa Estică și Vestică, prioritizând
cancerul cervical prin colaborarea cu OMS în vederea implementării unui apel la acțiune pentru a
elimina cancerul cervical.
● Actualizarea recomandărilor din 2003 ale Consiliului UE de screening, oferind susținere experților în
domeniului screeningului oncologic din Europa pentru a produce foi de parcurs pentru a adapta
ghidurile de screening în Statele Membre și în regiunile cu resurse limitate.

Acțiunarea în vederea reducerii expunerii dăunătoare ocupaționale și de mediu, prin:
●Luarea măsurilor de susținere a Statelor Membre în a atinge indicii propuși de ghidul european al
calității aerului OMS pentru a îmbunătăți sănătate și siguranța cetățenilor Europeni.
●Abordarea expunerilor la substanțe carcinogene, mutagene și toxice pentru reproducere (CMR) atât
la locurile de muncă cât și în rândul populației.
● Stabilirea priorităților de investiție în adaptarea sectorului sănătății la modificările climatice și
creșterea supravegherii sănătății pentru a evalua progresul rezultat din atenuarea schimbărilor
climatice.
În toate politicile și acțiunile sale, UE trebuie să acorde prioritate măsurilor menite să îmbunătățească
sănătatea tuturor cetățenilor, în special a celor vulnerabili cum ar fi femeile, copiii și refugiații.
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II. COMBATEREA CANCERULUI CU TRATAMENTE
DE CALITATE
Datorită noilor metode de diagnostic și tratament, cum ar fi medicația biologică, multe cazuri de
cancere pot fi diagnosticate în prezent timpuriu, tratate mai eficient sau chiar vindecate complet. Deși a
existat un progres real, în multe populații și zone nu s-a putut ține pasul cu acesta. În Europa, exista
diferențe substanțiale cu privire la accesul la noile tratamente dedicate cancerului și la timpul de
așteptare pentru medicație.
Studiile arată de asemenea că nu toate tratamentele noi și costisitoare aduc beneficii pacienților în
comparație cu cele actuale. Considerând numărul mare și în creștere al pacienților oncologici și al
supraviețuitorilor, concentrarea pe calitatea vieții este esențială. Cercetarea clinică și translațională
reprezintă temelia progreselor științifice. Totuși, implementarea decoperirilor la nivel clinic pentru a
îmbunătăți îngrijirile oferite pacienților în realitate rămâne o provocare. Mai mult, cercetarea se
focusează frecvent pe domeniile în care returnarea investiției este sigură (cum ar fi cancerul de sân), în
defavoarea altor arii (cancer pancreatic).

MAC sunt determinați să lucreze împreună pentru a combate aceste disparități,
propunându-și următoarele:
Acces la tratament de calitate pentru toți pacienții oncologici Europeni, prin:
●Încurajarea cooperării în (i) evaluarea orizontului pentru tehnologii medicale în curs de dezvoltare
pentru a analiza impactul bugetar al noilor tratamente cheie; (ii) evaluarea tehnologiei medicale
(HTA) pentru a identifica tehnologii de valoare (medicamente, dispozitive medicale și metode
diagnostice) ale căror acces la pacienți ar trebui prioritizate; și (iii) inițiative de achiziții comune pentru
a crește capacitatea de negociere a guvernelor cu industria farmaceutică.
● Asigurarea că agențiile de reglementare solicită un standard înalt de dovezi pentru aprobarea
tratamentelor oncologice și evită utilizarea necorespunzătoare a acestora (ex. protecție a pieței orfane
sau scheme de aprobare accelerată), prin utilizarea ghidurilor.
●Apel la transparență crescută în sistemul farmaceutic și o definiție universală pentru un preț echitabil
al tratamentelor, care să fie atât sustenabil pentru sistemul sanitar, cât și suficient de profitabil
pentru a asigura inovarea.

Eficiența în cercetarea oncologică, prin:
● Aprofundarea cooperării în cercetarea domeniului în Europa (incluzând țările EEA).
●Creșterea investiției publice în cercetarea oncologică, în funcție de necesitățile medicale; acordarea
de condiții prealabile finanțării publice, asigurând că medicamentele rezultate din cercetarea finanțată
din fonduri publice sunt valabile la un preț accesibil și echitabil; investirea în re-orientarea cercetării
medicamentelor care nu sunt brevetate, care pot servi drept tratamente ieftine.
● Susținerea științei deschise; punerea la dispoziția publicului a rezultatelor cercetărilor din toate
studiile clinice.
● Efectuarea unor trialuri comparative obligatorii, acolo unde este cazul.
● Colectarea datelor într-o fază post-lansare și reevaluarea tratamentelor când sunt disponibile date
noi pentru a obține o înțelegere clară a valorii adăugate în realitate.
●Standardizarea datelor colectate la nivel național pentru a asigura interoperabilitatea registrelor de
cancer, cu scopul de a înțelege mai bine disparitățile din Europa.
● Consolidarea utilizării rețelelor europene de referință (ERN) pentru tulburări oncologice rare.
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III. ÎMBUNĂTĂȚIREA ÎNGRIJIRILOR ȘI
IMPLICAREA PACIENȚILOR ÎN DECIZIILE DE
POLITICĂ ÎN MATERIE DE SĂNĂTATE
Există aproximativ 10 milioane de persoane cu antecedente de cancer în Europa. Cu creșterea actuală a
ratei de supraviețuire, supraviețuitorii de cancer vor alcătui o proporție semnificativă a populației înviitor.
În timp ce este încurajator faptul că mai mulți oameni supraviețuiesc cancerului ca niciodată, acest fapt
reprezintă pentru sistemele naționale de sănătate din UE o provocare nouă și tot mai mare. Viața după
tratamentul cancerului nu înseamnă în mod necesar să trăiești bine, deoarece supraviețuitorii pot avea
multe efecte secundare și problemele psihosociale care le afectează în mod semnificativ calitatea vieții și
reintegrarea în domeniul social și profesional.
Abilitarea pacientului și centrarea asupra acestuia sunt esențiale pentru asigurarea unei calități ridicate a
îngrijirii. Mai mult, studiile au demonstrat că abilitarea pacientului nu numai că îmbunătățește practica de
îngrijire și rezultatele în domeniul sănătății, dar poate, de asemenea, să determine reducerea costurilor.
Vocea pacientului trebuie să fie reprezentată în mod corespunzător în procesul de luare a deciziilor
legate de politicile de sănătate naționale și europene.

MAC urmăresc să sprijine pacienții, supraviețuitorii și aparținătorii acestora prin:
● Integrarea evaluării sistematice a nevoilor după tratament pentru cancer și planificarea îngrijirilor
pentru supraviețuitori ca parte din îngrijirile acestora.
●Luarea măsurilor în direcția accesului egal la servicii de reabilitare și îngrijiri psihosociale șipaliative
● Promovarea integrării asistenței psihosociale pentru pacienții și persoanele din familie care îi
îngrijesc.
● Susținerea legislației care protejează angajații în ceea ce privește întoarcerea la locul de muncă și
asigurarea siguranței pacienților și aparținătorilor la locul de muncă
● Colaborarea cu guvernele naționale în vederea accesului la servicii de asigurări și financiare pentru
supraviețuitori, modelarea politicilor naționale și punerea în aplicare a celor mai bune practici, cum ar
fi dreptul de a fi uitat.
● Creșterea participării pacienților la elaborarea politicilor și deciziilor în domeniul sănătății, inclusiv
HTA, proiectarea studiilor clinice, dezvoltarea instrumentelor de e-sănătate.
● Asigurarea că pacienții primesc informații despre studiile care ar putea fi relevante pentru ei, atât în
țara lor, cât și în străinătate și le pot accesa fără probleme.
● Colectarea rezultatelor raportate de pacient și a măsurilor de experiență (PROM / PREM) în studiile
clinice și includerea indicatorilor calității vieții ca obiective primare, împreună cu supraviețuirea globală
(OS); necesare pentru autorizația de introducere pe piață și evaluarea valorii adăugate a tehnologiei.
● Susținerea cercetării europene pentru a obține informații fiabile cu privire la costuri, siguranță și
eficacitate din medicina complementară și alternativă (CAM), oferind informații bazate pe dovezi pentru
pacienți și pentru autoritățile naționale, ca acestea să permită integrarea CAM în serviciile lor de
sănătate.
Disclaimer
Acest manifest reprezintă opiniile deputaților europeni împotriva cancerului ca grup. Unele acțiuni și opinii nu reflectă
opiniile membrilor individuali ai Parlamentului European, nici opiniile diferitelor partide politice.
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