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Ma kezdi meg a munkáját az Európai Parlament első és egyetlen, kizárólag a rákbetegséggel foglalkozó közös
munkacsoportja: a rákellenes közös munkacsoport. Az EP képviselőit egyesítő informális frakcióközi csoport
elnöke Cristian Bușoi (ENP), társelnökei Alessandra Moretti (S&D), Aldo Patriciello (ENP), Frédérique Ries (Renew),
míg a titkársági feladatokat az Európai Rákbetegek Szövetsége (European Cancer Patient Coalition, ECPC) látja el.
A virtuális térben megtartott nyitóünnepségen a parlamenti képviselők mellett több, nagy presztízsű vendég is
beszédet mond, többek között Stella Kyriakides egészségügyi biztos és a rákbetegség elleni misszió bizottságának
elnöke, Walter Ricciardi professzor, akik a szakértői csoport szerepének fontosságáról beszélnek az olyan
járványok idején, mint a COVID-19, illetve a politikai döntéshozók és az érdekeltek – például az ECPC-hez hasonló
szervezetek – feladatait ismertetik.
„A rákot nem győzheti le egyetlen szereplő, ehhez a különböző szinteken elhelyezkedő, valamint különböző
tapasztalatokkal és hátérrel rendelkező felek együttműködésére van szükség, amely az európai polgárok jóllétét
szolgálja. A Rákellenes európai terv az európai egység megmutatkozása” – nyilatkozta Cristian-Silviu Bușoi (ENP)
román európai parlamenti képviselő, a rákellenes közös munkacsoport elnöke.
„Megtiszteltetés az ECPC – mint a rákbetegeket összefogó legnagyobb szervezet – számára, hogy a titkársági
feladatokkal segítheti az új, rák elleni küzdelemért létrehozott közös munkacsoportot. A rákellenes közös
munkacsoport megalapítása azt mutatja, hogy a rákbetegség az egyik legfontosabb téma lett Európában. A csapat
tagjaival azon dolgozunk, hogy egy olyan rákellenes stratégiát alakítsunk ki, amelynek középpontjában a beteg
áll” – mondta Kathi Apostolidis, az ECPC elnöke.
Az utóbbi években egyre fokozottabb párbeszéd folyik a rákbetegségről és annak terheiről Európában, ennek
ellenére a rák még mindig a legnagyobb orvosi és társadalmi kihívás a kontinensen. A Bizottság ezért a
rákbetegséget is az Unió öt új kutatás-fejlesztési missziója közé választotta. A rákbetegség elleni misszió célja,
hogy 2030-ra 75%-ra növekedjen a túlélési arány a jelenlegi 47%-kal szemben– ehhez pedig a misszió a
megelőzésre, a kezelésre, a túlélő hozzátartozói ellátásra, a szociális innovációra és a meglévő egyenlőtlenségek
csökkentésére összpontosít. A rákbetegség elleni misszió szorosan követi a feltehetőleg 2020 végén megjelenő
Rákellenes európai terv, amely szintén a megelőzést, a diagnózist, a kezelést, valamint a betegek és a túlélők
életminőségének javítását helyezi középpontba.
A rákellenes közös munkacsoport elindulásával a képviselők határozott támogatásukat és politikai szándékukat
fejezik ki arra vonatkozóan, hogy magasabb szintre emeljék a rákbetegség elleni harcot. A közös munkacsoport

tagjai teljes mértékben a rák elleni harcnak szentelhetik a munkájukat, hogy ezáltal kapcsolatot alakítsanak ki az
európai intézmények és az európai polgárok között. A rákellenes közös munkacsoport keretében a Parlament
pártjainak képviselői párbeszédet kezdeményezhetnek a páciensekkel, a rák túlélőivel, az ápolókkal, a
tudományos és orvosi társaságokkal, a kutatóintézetekkel, az agytrösztökkel, az orvosokkal, a kutatókkal, a
politikai döntéshozókkal, az egészségipar vezetőivel, a civil társadalommal, valamint a nemzeti kormányokkal és
intézményekkel. A kétirányú párbeszédet a meghallgatások, viták és tényfeltáró missziók biztosítják, amelyek
olyan életbevágó témákat érintenek, mint a megelőzés, a kezeléshez való hozzáférés, a gyógyszerhiány, a
rákbetegek életminőségével kapcsolatos kutatások, a rákkezelés innovációi és a túlélési esélyek. A közös
munkacsoport segíti az Európai Parlament rák elleni harcának stratégiáját, biztosítja a folytonosságot az előző és
a jelenlegi mandátumok között, valamint objektív és bizonyítékokkal alátámasztott megoldásokkal vezeti a
parlamenti képviselők munkáját a rákbetegség elleni misszióban és a Rákellenes európai tervben.
Az új közös munkacsoport az Európai Bizottság támogatására kialakított missziók melletti elköteleződés és
szerepvállalás eredménye, szervezésében az ECPC és az Európai Onkológiai Tudományok Akadémiája (European
Academy of Cancer Sciences, EACS) elismert tagjai vettek részt. Az uniószerte 450, rákbetegséggel foglalkozó
szervezetet összefogó ECPC közvetítő szerepet vállal a parlamenti közös munkacsoport és a civil társadalom
között. A közös munkacsoport titkáraként az ECPC valódi tanúságtételekkel és betegtapasztalatokkal ismerteti
meg a tagokat, emellett lehetővé teszi, hogy az európai polgárok közvetlenül az európai politikai döntéshozóknak
mondhassák el a szükségleteiket. Az ECPC európai szervezetek hálózataként nagy segítséget nyújt az információk
és a tudás megosztásában, amellyel hatással lesz a közegészségügyi és a rákbetegséggel kapcsolatos politikákra.
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Az Európai Rákbetegek Szövetségéről és a parlamenti közös munkacsoportokról
Az Európai Rákbetegek Szövetsége (ECPC) az európai rákbetegek érdekeinek érvényesítésére jött létre. A 450
tagból álló ECPC Európa legnagyobb ernyőszervezete, amely a 28 EU tagállam, valamint számos európai és
Európán kívüli rákbetegek szövetségeit fogja össze. Az ECPC minden típusú rákbetegségben szenvedő pácienst
képvisel, legyen ez a legritkábban vagy a leggyakrabban előforduló betegség.
A parlamenti közös munkacsoport egy informális frakcióközi csoport, amely az azonos célokért harcoló
képviselőket fogja össze: egyfajta fórumként szolgál, ahol gyakran a külső érdekelt felekkel együttműködve a tagok
megosztják a tapasztalataikat és elősegítik az egyes területekkel kapcsolatos törvénykezési munkát.

Megjegyzés a szerkesztők részére
További információkért, kérjük, lépjen kapcsolatba munkatársainkkal:
paulina.gono@ecpc.org/; +32 (0) 494 35 54 82
adela.maghear@ecpc.org/ +32 (0) 488 80 03 81
Kövessen minket a Twitteren (@cancereu), a Facebookon (facebook.com/pg/ECPCfb), és látogasson el
honlapunkra a www.ecpc.org/ címen.

