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Neskelbti iki 2020 m. liepos 1 d. 7.00 val. Vidurio Europos laiku  

 

Šiandien veiklą pradeda pirmoji ir vienintelė ES jungtinė parlamentinė grupė, sprendžianti išimtinai su vėžiu 

susijusius klausimus – Jungtinė kovos su vėžiu grupė. Šiai neoficialiai įvairioms frakcijoms priklausančių Europos 

Parlamento (EP) narių grupei pirmininkauja EP narys Cristian Bușoi (PPE) kartu su EP nariais Alessandra Moretti 

(S&D), Aldo Patriciello (PPE), Frédérique’u Riesu („Renew Europe“), sekretoriato paslaugas teikia Europos vėžiu 

sergančių pacientų koalicija (ECPC).  

 

Virtualiame steigimo renginyje dalyvauja EP nariai ir įvairūs aukšto lygio pranešėjai, įskaitant už sveikatą atsakingą 

Komisijos narę Stellą Kyriakides ir vėžio srities misijos valdybos pirmininką prof. Walterį Ricciardi. Jie ketina aptarti 

sąvokos „misija“ svarbą vėžio srityje tokių pandemijų kaip COVID-19 metu ir politikos formuotojų bei 

suinteresuotųjų subjektų, įskaitant pacientų organizacijas, pavyzdžiui, ECPC, vaidmenį.  

 

Vienas subjektas negali kovoti su vėžiu. Tai galimybė įvairios patirties turintiems suinteresuotiesiems subjektams 

visais lygmenimis ir įvairiose srityse bendradarbiauti visų europiečių labui. Europos kovos su vėžiu planu išreiškiama 

Europos vienybė, – teigė EP narys iš Rumunijos, Jungtinės kovos su vėžiu grupės pirmininkas Cristian-Silviu Bușoi 

(PPE). 

 

Mums, kaip didžiausiai vėžiu sergančių pacientų asociacijai, garbė teikti sekretoriato paslaugas šiai svarbiai naujai 

jungtinei grupei vėžio klausimais. Jungtinės kovos su vėžiu grupės sukūrimas atskleidžia, kad vėžys Europoje iš tiesų 

tapo prioritetu. Bendradarbiausime su grupės nariais, siekdami užtikrinti, kad pacientai būtų Europos vėžio 

strategijos pagrindas, – tvirtino ECPC pirmininkė Kathi Apostolidis. 

 

Nepaisant pastarųjų metų pastangų sumažinti didėjančią vėžio naštą Europoje, vėžys tebėra vienas svarbiausių 

mūsų laikų medicinos ir visuomenės uždavinių. Todėl Komisija pasirinko vėžį kaip vieną iš penkių naujų ES 

mokslinių tyrimų ir inovacijų misijų. Vėžio srities misijos tikslas – iki 2030 m. užtikrinti 75 proc. išgyvenamumą, 

palyginti su 47 proc. šiandienos rodikliu, daugiausia dėmesio skiriant vėžio prevencijai, gydymui, pasveikusių 

asmenų priežiūrai, socialinėms inovacijoms ir esamos nelygybės mažinimui. Kaip ir vėžio srities misija, Europos 

kovos su vėžiu planas, kuris turėtų būti paskelbtas iki 2020 m. pabaigos, bus sutelktas į prevenciją, diagnostiką, 

gydymą ir pacientų bei pasveikusių asmenų gyvenimo kokybę.  

 

EP nariai, įsteigę Jungtinę kovos su vėžiu grupę, išreiškia tvirtą paramą ir politinę valią veiksmus vėžio srityje 

perkelti į kitą lygmenį. Jungtinės grupės nariai galės daugiau dėmesio skirti kovai su vėžiu ir dirbti kartu, kad 

sumažintų atotrūkį tarp Europos institucijų ir Europos piliečių. Jungtinė kovos su vėžiu grupė veiks kaip forumas, 

kuriame visų frakcijų EP nariai galės palaikyti dialogą su pacientais, nuo vėžio pasveikusiais asmenimis ir 



  

slaugytojais, mokslo ir medicinos bendruomenėmis, mokslinių tyrimų institucijomis, idėjų institutais, medicinos 

specialistais ir tyrėjais, politikos formuotojais ir sveikatos pramonės lyderiais, plačiąja pilietine visuomene, 

nacionalinėmis vyriausybėmis ir institucijomis. Ji veiks kaip dvipusis komunikacijos kanalas, šiuo tikslu rengdama 

klausymus, diskusijas ir faktų nustatymo misijas tokiomis svarbiomis temomis kaip prevencija, galimybė gauti 

gydymą, vaistų trūkumas, vėžio tyrimai gyvenimo kokybės srityje, naujovės sergančiųjų vėžiu priežiūros srityje ir 

išgyvenamumas. Jungtinė grupė teiks informaciją nustatant Europos Parlamento strateginę kryptį kovoje su vėžiu, 

užtikrins ankstesnių ir dabartinių įgaliojimų tęstinumą ir vadovaus EP narių darbui dėl vėžio srities misijos ir 

Europos kovos su vėžiu plano, remdamasi nešališkais ir įrodymais pagrįstais sprendimais. 

 

Kad padėtų Europos Komisijai, ECPC subūrė šią naują jungtinę grupę kartu su žymiais Europos vėžio mokslų 

akademijos (EACS) nariais, atsižvelgdama į savo tebevykdomą įsipareigojimą ir dalyvavimą nustatant „misijas“. 

ECPC su 450 ją sudarančių vėžiu sergančių pacientų organizacijų visoje ES veiks kaip tarpininkė tarp Parlamento 

jungtinės grupės vėžio klausimais ir plačiosios pilietinės visuomenės. Teikdama jungtinės grupės sekretoriato 

paslaugas, ECPC suteiks nariams galimybę susipažinti su faktiniais liudijimais ir pacientų patirtimi, taip pat sudarys 

piliečiams sąlygas tiesiogiai išreikšti savo poreikius Europos politikos formuotojams. ECPC gali dalytis žiniomis 

visoje Europoje veikiančiame organizacijų tinkle, daryti įtaką visuomenės sveikatos ir vėžio politikai.  

 

/// 

 

Apie Europos vėžiu sergančių pacientų koaliciją ir Parlamento jungtines grupes 

Europos vėžiu sergančių pacientų koalicija (ECPC) atstovauja sergantiesiems vėžiu Europoje. Daugiau kaip 450 

narių turinti ECPC yra didžiausia Europoje bendra vėžiu sergančių pacientų asociacija, apimanti visas 28 ES 

valstybes nares ir daugelį kitų Europos ir ne Europos šalių. ECPC atstovauja visų rūšių vėžiu – nuo rečiausio iki 

dažniausiai pasitaikančio – sergantiems pacientams.  

 

Parlamento jungtinė grupė yra neoficiali įvairioms frakcijoms priklausančių EP narių grupė, kuri nori išryškinti ir 

propaguoti bendras idėjas. Paprastai glaudžiai bendradarbiaudama su išorės suinteresuotaisiais subjektais, ji 

veikia kaip forumas, kuriame galima dalytis patirtimi ir tobulinti teisėkūros darbą tam tikromis temomis.  

 

 

Pastabos leidėjams 

Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės:  

paulina.gono@ecpc.org/; +32 (0) 494 35 54 82 

adela.maghear@ecpc.org/ +32 (0) 488 80 03 81 

Sekite mus tinkluose „Twitter“ (@cancereu), „Facebook“ (facebook.com/pg/ECPCfb) ir svetainėje www.ecpc.org/. 
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