
  

Eiropas Parlamenta Vēža problēmas sadarbības grupas izveidošana 
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Publikācijas aizliegums līdz 2020. gada 1. jūlijam, plkst. 7.00 pēc Centrāleiropas laika  

 

Šī diena ir nozīmīga, jo tiek dibināta pirmā un vienīgā ES Parlamentārā sadarbības grupa, kas pievērsīsies tikai ar 

vēzi saistītu jautājumu risināšanai, — Vēža problēmas sadarbības grupa. Šo neformālo grupu, kurā ietilpst Eiropas 

Parlamenta deputāti no dažādām partijām, vada deputāts Cristian Bușoi (ETP) un viņa vietnieki deputāti 

Alessandra Moretti (S&D), Aldo Patriciello (ETP), Frédérique Ries (Renew), un sekretariāta pakalpojumus tai sniedz 

Eiropas Vēža pacientu koalīcija (European Cancer Patient Coalition — ECPC).  

 

Virtuālais atklāšanas pasākums pulcina kopā Eiropas Parlamenta deputātus un augsta līmeņa runātājus, tostarp 

veselības un pārtikas drošuma komisāri Stella Kyriakides un Vēža misijas padomes (Cancer Mission Board) 

priekšsēdētāju prof. Walter Ricciardi, lai apspriestu misijas koncepcijas nozīmi vēža jomā tādu pandēmiju kā Covid-

19 laikā un lēmumu pieņēmēju un ieinteresēto personu, tostarp pacientu organizāciju, piemēram, ECPC, lomu.  

 

“Vēzi nevar uzveikt vienatnē, tā ir iespēja ieinteresētajām personām visos līmeņos un ar visdažādāko pieredzi un 

izcelsmi sadarboties, lai sniegtu labumu eiropiešiem. Eiropas Vēža uzveikšanas plāns ir Eiropas vienotību 

apliecinoša rīcība,” teica Eiropas Parlamenta deputāts Cristian-Silviu Bușoi (ETP) no Rumānijas, kurš vada Vēža 

problēmas sadarbības grupu. 

 

“Mums kā lielākajai vēža pacientu jumta asociācijai ir gods nodrošināt sekretariāta pakalpojumus šai svarīgajai, 

jaunajai sadarbības grupai vēža problēmu risināšanai. Vēža problēmas sadarbības grupas izveide parāda, ka vēzis 

patiesi ir kļuvis par prioritāti Eiropā. Mēs sadarbosimies ar grupas dalībniekiem, lai nodrošinātu, ka pacienti ir 

Eiropas vēža stratēģijas centrā,” sacīja ECPC prezidente Kathi Apostolidis. 

 

Neskatoties uz pēdējo gadu centieniem mazināt pieaugošo vēža slogu Eiropā, vēzis joprojām ir viena no lielākajām 

mūsdienu medicīnas un sabiedrības problēmām. Tieši tāpēc Komisija ir izvēlējusies vēzi kā vienu no piecām 

jaunajām ES pētniecības un inovācijas misijām. Vēža misijas mērķis ir līdz 2030. gadam sasniegt 75 % dzīvildzi 

(tagad šis rādītājs ir 47 %), koncentrējoties uz vēža profilaksi, ārstēšanu, izdzīvošanas izredzes palielinošu aprūpi, 

sociālo inovāciju un mazinot esošo nevienlīdzību. Ciešā sadarbībā ar Vēža misiju izstrādātajā Eiropas Vēža 



  

uzveikšanas plānā, kuru paredzēts publicēt līdz 2020. gada beigām, uzmanība tiks pievērsta profilaksei, 

diagnosticēšanai, ārstēšanai un pacientu un izdzīvojušo vēža slimnieku dzīves kvalitātei.  

 

Izveidojot Vēža problēmas sadarbības grupu, Eiropas Parlamenta deputāti demonstrē stingru atbalstu un politisko 

gribu veikt vēža apkarošanas pasākumus jaunā līmenī. Sadarbības grupas dalībnieki spēs veltīt vēl vairāk pūļu cīņā 

pret vēzi un sadarboties, lai mazinātu plaisu starp Eiropas iestādēm un ES pilsoņiem. Vēža problēmas sadarbības 

grupa kalpos kā forums Eiropas Parlamenta deputātiem no visām politiskajām partijām, lai viņi iesaistītos dialogā 

ar pacientiem, izdzīvojušajiem vēža slimniekiem un aprūpētājiem, zinātnes un medicīnas aprindām, pētniecības 

iestādēm, domnīcām, praktizējošiem ārstiem un pētniekiem, lēmumu pieņēmējiem un veselības nozares 

vadītājiem, pilsonisko sabiedrību kopumā, valstu valdībām un iestādēm. Tā darbosies kā divvirzienu komunikācijas 

kanāls, organizējot uzklausīšanas sanāksmes, debates un faktu vākšanas misijas par tādām nozīmīgām tēmām kā 

profilakse, piekļuve ārstēšanai, zāļu trūkums, vēža pacientu dzīves kvalitātes pētniecība, inovācijas vēža slimnieku 

aprūpē un izdzīvošana. Sadarbības grupa ietekmēs Eiropas Parlamenta stratēģisko virzību cīņā pret vēzi, 

nodrošinās, ka vēža tēma tagad tiek aktualizēta tikpat intensīvi kā iepriekšējā sasaukumā, un vadīs Eiropas 

Parlamenta darbu pie Vēža misijas un Eiropas Vēža uzveikšanas plāna, balstoties uz objektīviem un uz 

pierādījumiem balstītiem risinājumiem. 

 

ECPC bija iecerējusi sadarbības grupas dibināšanu kā pastāvīgas apņemšanās un iesaistīšanās misiju izveidē, lai 

atbalstītu Eiropas Komisiju, kopā ar ievērojamiem Eiropas Vēža pētniecības akadēmijas (European Academy of 

Cancer Sciences — EACS) locekļiem rezultātu. ECPC, kurā ietilpst 450 vēža pacientu organizācijas no visas ES, 

darbosies kā starpnieks starp Parlamentāro vēža problēmas sadarbības grupu un pilsonisko sabiedrību kopumā. 

Pildot sadarbības grupas sekretariāta pienākumus, ECPC nodrošinās saviem biedriem piekļuvi patiesām liecībām 

un pacientu pieredzei, vienlaikus ļaujot pilsoņiem pastāstīt par savām vajadzībām tieši Eiropas lēmumu 

pieņēmējiem. ECPC spēj dalīties ar zināšanām tās Eiropas organizāciju tīklā, lai ietekmētu sabiedrības veselības un 

vēža apkarošanas politikas jomas.  

 

/// 

 

Par Eiropas Vēža pacientu koalīciju un parlamentārajām sadarbības grupām 

Eiropas Vēža pacientu koalīcija (European Cancer Patient Coalition — ECPC) ir vēža pacientu balss Eiropā. ECPC ir 

lielākā vēža pacientu jumta asociācija Eiropā, un tajā ietilpst biedri no 28 ES dalībvalstīm un daudzām citām Eiropas 



  

valstīm un valstīm ārpus Eiropas. ECPC pārstāv pacientus, kas slimo ar visiem vēža veidiem — no visretākā līdz 

visizplatītākajam.  

 

Parlamentārā sadarbības grupa ir neformāla grupa, kas apvieno Eiropas Parlamenta deputātus no dažādām 

partijām, kuri vēlas izcelt un veicināt kopīgas idejas. Tā kalpo kā forums — parasti sadarbībā ar ārējām 

ieinteresētajām personām —, kurā var dalīties ar zināšanām un noteiktās jomās arī virzīt likumdošanas darbu.  

 

 

Piezīmes redaktoriem 

Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar:  

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

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

Sekojiet mums Twitter (@cancereu), Facebook (facebook.com/pg/ECPCfb) un tīmekļa vietnē www.ecpc.org/ 
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