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Dan id-dokument għandu l-għan li jaqsam xi inputs tal-Kumitat Speċjali għall-Ġlieda kontra 
l-Kanċer (BECA) biex jiġi influwenzat il-Pjan futur tal-Ewropa biex Jingħeleb il-Kanċer.

1. KUNTEST

Il-kanċer huwa kwistjoni kritika tas-saħħa pubblika, waħda mill-aktar kawżi komuni ta' mewt 
fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi Ewropej, li twassal għall-mewt ta' 1.4 miljun persuna kull sena fl-
Ewropa, inklużi 6000 tifel u tifla. Kważi 4 miljun persuna jiżviluppaw kanċer kull sena u 
aktar minn 12-il miljun superstitu tal-kanċer iħabbtu wiċċhom mar-ritorn diffiċli għal "ħajja 
normali". 

Il-pazjenti bil-kanċer jeħtieġ li jkunu fiċ-ċentru meta jiġu ttrattati l-istadji kollha tal-marda. Il-
kanċer huwa responsabbli għal tbatija qawwija mill-pazjenti u mill-familji tagħhom, u huwa 
ta' tħassib ċar għall-gvernijiet, li jħabbtu wiċċhom mal-piż ekonomiku dejjem akbar ta' din il-
marda u t-trattamenti relatati tagħha fuq is-sistemi nazzjonali tas-saħħa u soċjali, il-baġits, il-
produttività u t-tkabbir tal-ekonomija.

Għalkemm kien hemm tnaqqis żgħir fir-rati ta' mortalità bis-saħħa tal-passi 'l quddiem fil-
kampanji ta' skrinjar u t-trattamenti, l-għadd ta' każijiet dijanjostikati qed jiżdied, b'mod 
partikolari minħabba stennija tal-ħajja itwal, u identifikazzjoni aħjar permezz tal-iskrinjar. 
Madankollu, dawn ix-xejriet dejjem jiżdiedu mhumiex spjegati bis-sħiħ minn popolazzjoni li 
qed tikber u li qed tixjieħ peress li hemm interazzjoni kumplessa ta' fatturi ta' riskju multipli 
fil-kawżi u fil-mekkaniżmi tal-kanċer. Skont l-Aġenzija Internazzjonali għar-Riċerka dwar il-
Kanċer (IARC), il-każijiet ġodda tal-kanċer huma mbassra li jiżdiedu minn 3.9 miljun fl-2018 
għal 4.7 miljun sal-2040, bl-ogħla rati previsti fil-popolazzjoni tal-anzjani. Hemm evidenza ta' 
differenzjazzjoni bejn il-ġeneri f'tipi differenti ta' kanċer.

Hemm disparitajiet sinifikanti f'termini ta' inċidenza, aċċess għad-dijanjożi, trattament u 
mortalità minn pajjiż għal ieħor, u minn reġjun għal ieħor f'pajjiż partikolari. Ir-rata ta' 
sopravivenza wara 5 snin għall-kanċer hija ta' madwar 54 % (80 % għat-tfal), iżda dawn iċ-
ċifri jvarjaw minn 38 għal 64 % minn pajjiż għal ieħor, u hemm differenza ta' 20 % fir-rati ta' 
sopravivenza tat-tfal fost il-pajjiżi Ewropej. L-inugwaljanzi u d-disparitajiet huma identifikati 
wkoll bejn il-ġeneru, il-klassijiet soċjali, il-gruppi demografiċi u etniċi (inklużi l-gruppi 
emarġinati), u fir-rigward tal-età tal-pazjenti. 

Il-kriżi tas-saħħa attwali tal-COVID-19 affettwat il-kanċer fl-istadji kollha tal-marda u toħloq 
sfida kontinwa għall-pazjenti, ir-riċerkaturi u l-professjonisti mediċi.  

2. METODI

Sabiex titnaqqas l-inċidenza tal-kanċer, biex il-pazjenti jiġu megħjuna jgħixu ħajja itwal u 
aħjar, u biex jitkomplew jitnaqqsu l-inugwaljanzi fis-settur tas-saħħa, il-Pjan tal-Ewropa biex 
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Jingħeleb il-Kanċer jista' jsegwi din il-metodoloġija speċifika:

- l-ikkatalogar, il-pubblikazzjoni u l-analiżi tal-istrumenti leġiżlattivi u finanzjarji 
attwali dwar il-kanċer u l-opportunitajiet għall-Pjan tal-Ewropa biex Jingħeleb il-
Kanċer li jibni fuq dawn l-inizjattivi u/jew inizjattivi Ewropej oħrajn ta' suċċess 
żviluppati mill-komunità tal-kanċer innifisha (eż. minn organizzazzjonijiet 
professjonali u tal-pazjenti fil-qasam tal-kura tas-saħħa fil-livell Ewropew u 
internazzjonali);

- id-determinazzjoni tal-objettivi ġenerali u speċifiċi u l-istima tal-punti b'saħħithom, id-
dgħufijiet, l-opportunitajiet u t-theddid rispettivi tagħhom;

- l-identifikazzjoni u t-tqabbil tad-diversi azzjonijiet li diġà ttieħdu mill-Istati Membri 
fl-istabbiliment tal-Pjanijiet Nazzjonali tagħhom għall-Kontroll tal-Kanċer u l-
valutazzjonijiet tal-impatt ta' dawn il-pjanijiet;

- il-proposta ta' lista ta' miżuri għal azzjonijiet, leġiżlazzjoni riveduta jew ġdida, 
inċentivi, linji gwida u rakkomandazzjonijiet;

- il-kjarifika ta' liema miżuri jaqgħu taħt il-kompetenzi leġiżlattivi Ewropej, u liema 
jistgħu jinkisbu jew permezz ta' rakkomandazzjonijiet lill-Istati Membri jew permezz 
ta' miżuri volontarji;

- id-definizzjoni tal-awtoritajiet kompetenti (Ewropej, nazzjonali, reġjonali, lokali) 
meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-miżuri differenti;

- l-indikazzjoni tal-aktar data xjentifika disponibbli reċentement li tirfed il-miżuri 
proposti, kif ukoll data li bħalissa hija nieqsa li għandha tiġi indirizzata fil-kuntest tal-
Pjan tal-Ewropa biex Jingħeleb il-Kanċer, il-Missjoni tal-UE dwar il-Kanċer u l-
programm l-UE għas-Saħħa;

- il-kunsiderazzjoni tal-implikazzjonijiet potenzjali għal kull miżura fuq il-partijiet 
ikkonċernati pubbliċi u privati differenti, inklużi diversi assoċjazzjonijiet tal-pazjenti, 
istituzzjonijiet Ewropej tat-tagħlim, sħab soċjali, Organizzazzjonijiet Mhux 
Governattivi involuti fil-qasam tal-kanċer u kumpaniji mediċi;

- il-valutazzjoni tal-fattibbiltà u l-istima tar-riżorsi finanzjarji meħtieġa għall-miżuri 
differenti;

- id-definizzjoni tal-indikaturi tal-impatt li jistgħu jitkejlu u jiġu riprodotti kif xieraq.

3. OQSMA POSSIBBLI TA' AZZJONIJIET - Għal ġlieda kkoordinata u effettiva 
kontra l-kanċer
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a. Oqsma ta' azzjoni

i. Il-prevenzjoni globali 

Aktar minn 40 % tal-kanċers kollha jistgħu jiġu evitati permezz ta' azzjonijiet ikkoordinati fuq 
determinanti tas-saħħa individwali, soċjali, ambjentali u kummerċjali. Il-Kodiċi Ewropew 
Kontra l-Kanċer huwa inizjattiva tal-Kummissjoni Ewropea żviluppata mill-IARC biex 
tinforma lin-nies dwar azzjonijiet li jistgħu jieħdu għalihom infushom jew għall-familji 
tagħhom biex inaqqsu r-riskju tagħhom ta' kanċer. Il-prevenzjoni b'suċċess tal-kanċer tirrikjedi 
li dawn l-azzjonijiet individwali jiġu appoġġjati minn politiki u azzjonijiet tal-gvern. 

Jeżistu ħafna inugwaljanzi sinifikanti fis-settur tas-saħħa fl-UE fir-rigward tal-prevenzjoni tal-
kanċer. Il-politika ta' prevenzjoni trid titnaqqax f'qafas ta' ġustizzja soċjali sabiex jitqiesu l-
inugwaljanzi li jħabbtu wiċċhom magħhom il-popolazzjonijiet vulnerabbli u b'introjtu baxx 
f'termini ta' fatturi ta' riskju evitabbli. 
 
L-użu tat-tabakk, b'mod partikolari t-tipjip tas-sigaretti, huwa l-fattur ta' riskju ewlieni għall-
mewt b'kanċer fl-Ewropa. Diversi miżuri għall-ġlieda kontra t-tipjip jidhru eteroġeni u 
implimentati b'mod mhux konsistenti. B'mod ġenerali, ir-reġjun tad-WHO Ewropa huwa ż-
żona globali bl-ogħla konsum tat-tabakk, b'diskrepanzi kbar bejn l-Istati Membri, peress li l-
proporzjon ta' dawk li jpejpu jvarja b'fattur sa 5 minn pajjiż għal ieħor. 

Il-konsum ta' alkoħol li jagħmel il-ħsara, kemm jekk flimkien mat-tipjip tat-tabakk kif 
ukoll jekk le, iwassal għal żieda sinifikanti f'ħafna tipi differenti ta' kanċers. B'mod ġenerali, 
il-livell ta' konsum tal-alkoħol huwa għoli u jvarja minn 10 sa 12-il litru għal kull persuna fis-
sena fost il-pajjiżi tal-UE.  

Il-kanċer jirrappreżenta l-ewwel kawża ta' mewt relatata max-xogħol fl-Ewropa. L-
esponiment fuq il-post tax-xogħol jammonta għal 8 % tal-kanċer, skont rapport tal-ETUI 
tal-2018, u huwa responsabbli għal sa 150 500 każ ta' kanċer kull sena. L-eliminazzjoni tal-
karċinoġeni u l-mutaġeni u t-tnaqqis tal-esponiment tal-ħaddiema fil-proċessi tal-produzzjoni 
se jnaqqsu n-numru ta' kanċers okkupazzjonali. Il-frazzjoni tal-kanċers attribwibbli għall-
okkupazzjoni ta' spiss tiġi sottovalutata, minħabba l-perjodu ta' żmien twil ħafna ta' 
esponiment meħtieġ biex il-kanċer ikun jista' jiġi klinikament identifikat, u b'hekk jiġi 
ddikjarat bħala marda okkupazzjonali mill-awtoritajiet tas-saħħa pubblika. 

Kien hemm avvanzi promettenti fir-rigward tal-prevenzjoni ta' kanċers relatati ma' mard 
infettiv, b'mod partikolari programmi nazzjonali ta' tilqim fil-ġlieda kontra l-virus tal-
papilloma uman (HPV) li jista' jikkawża kanċer tal-għonq tal-utru fin-nisa u żieda fin-numru 
ta' kanċers anoġenitali u orofarinġali fiż-żewġ sessi. Il-maġġoranza tal-Istati Membri 
introduċew kampanji ta' tilqim iżda mhux kollha għandhom programmi organizzati, u l-
popolazzjonijiet fil-mira jvarjaw. Fil-livell tal-kopertura tat-tilqim bejn l-Istati Membri, 
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wieħed jista' josserva diskrepanzi kbar minn inqas minn 30 % għal aktar minn 70 % (il-livell 
meħtieġ għall-effettività tal-popolazzjoni). It-tilqim kontra l-Epatite B huwa rrakkomandat 
mill-IARC għat-trabi tat-twelid.

Ir-riskju ta' kanċer ta' individwu jista' jitnaqqas ukoll billi jiġu adottati drawwiet 
nutrizzjonali tajbin mill-konsum fid-dieta tagħhom (konsum għoli ta' frott u ħxejjex, ta' 
ċereali u ta' ħemes; konsum baxx ta' zokkor, aċidi grassi saturati, xorb biz-zokkor u laħam 
ipproċessat; tnaqqis tal-laħam aħmar) u billi jinżamm piż tal-ġisem tajjeb għas-saħħa. L-
istrateġija mill-Għalqa sal-Platt se tikkontribwixxi f'dan ir-rigward.

Attività fiżika adattata b'mod regolari hija utli biex tipprevjeni u tnaqqas ir-rikorrenzi, ta' xi 
kanċers. 

Ir-radjazzjoni mix-xemx fiha radjazzjoni ultravjola inviżibbli (UV) li tista' twassal għal 
kanċer tal-ġilda. L-esponiment għal sustanzi radjuattivi huwa fattur ta' riskju magħruf għall-
kanċers u għandha tingħata attenzjoni wkoll lil aġenti radjuattivi ambjentali oħra bħar-radon.

L-identifikazzjoni ta' predispożizzjoni ġenetika għall-kanċers tas-sider u tal-musrana hija 
possibbli u tista' tgħin fil-prevenzjoni, fl-identifikazzjoni bikrija jew anki f'miżuri profilattiċi.

It-tniġġis ambjentali fl-arja, fl-ikel, fl-ilma u fil-ħamrija, u l-esponiment għal sustanzi kimiċi 
inklużi sustanzi perikolużi u karċinoġeniċi huma fatturi ta' riskju għall-kanċer. 
Implimentazzjoni mtejba tal-leġiżlazzjoni ambjentali eżistenti tal-UE, riċerka aħjar dwar il-
korrelazzjoni bejn il-fatturi ambjentali u l-kanċer, kif ukoll impenji fl-ambitu tal-
implimentazzjoni tal-Patt Ekoloġiku Ewropew bl-ambizzjoni tiegħu ta' tniġġis żero għal 
ambjent ħieles mis-sustanzi tossiċi se jikkontribwixxu għall-prevenzjoni tal-kanċer fl-Ewropa 
permezz tat-tnaqqis ta' dawn il-fatturi ta' riskju. Għad ma hemmx kejl affidabbli tal-impatt fuq 
is-saħħa ta' politiki bħal dawn fl-Ewropa.

It-tabakk u l-alkoħol, nutrizzjoni ħażina, indiċi għoli tal-massa tal-ġisem u stil ta' ħajja 
sedentarja huma wkoll fatturi ta' riskju komuni għal mard kroniku ieħor.

Il-promozzjoni tas-saħħa tirrikjedi attenzjoni speċifika għall-popolazzjonijiet vulnerabbli 
sabiex jiġi evitat kwalunkwe tip ta' diskriminazzjoni fil-konfront ta' pazjenti bil-kanċer, 
speċjalment fi żminijiet ta' kriżijiet ekonomiċi, soċjali jew ta' saħħa pubblika. 

 
ii. Skrinjar u identifikazzjoni bikrija 

In-nuqqas ta' informazzjoni, in-nuqqas ta' aderenza mal-proċessi ta' identifikazzjoni ta' skrinjar 
tal-kanċer, u n-nuqqas ta' forniment tagħhom spiss iwasslu għal dewmien fid-dijanjożi tal-
kanċer.  
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Fl-2003, il-Kunsill ħareġ sett ta' rakkomandazzjonijiet dwar l-istabbiliment ta' programmi ta' 
skrinjar tal-kanċer fl-Istati Membri tal-UE. Ir-rakkomandazzjonijiet jinkludu impenn kondiviż 
għall-implimentazzjoni ta' programmi ta' skrinjar nazzjonali (jew reġjonali) sistematiċi bbażati 
fuq il-popolazzjoni għall-kanċer tas-sider, għall-kanċer tal-musrana u għall-kanċer tal-għonq 
tal-utru. L-implimentazzjoni tagħhom għadha 'l bogħod milli titlesta u għad hemm inugwaljanzi 
sinifikanti f'termini ta' aċċess għall-iskrinjar tal-kanċer ta' kwalità garantita. 18-il Stat Membru 
biss għandhom programmi ta' skrinjar nazzjonali jew reġjonali bbażati fuq il-popolazzjoni għal 
dawn it-tumuri. L-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' dawn il-programmi jvarjaw ukoll bejn il-
pajjiżi. 
L-identifikazzjoni bikrija hija fattur ewlieni biex jingħeleb il-kanċer. Jeżistu differenzi kbar fit-
tul taż-żmien għad-dijanjożi kif ukoll fil-proċess ta' segwitu wara trattament b'suċċess. Bħalissa 
qed jiġu evalwati strateġiji innovattivi ġodda ta' skrinjar tal-immaġnijiet u teknoloġiji ta' 
identifikazzjoni bikrija tad-demm f'ħafna tipi ta' kanċers.

iii. Aċċess ugwali għal trattamenti orjentati lejn il-pazjent 

It-trattament u l-kura tal-kanċer jinvolvu firxa wiesgħa ħafna ta' modalitajiet ta' 
trattament. 

Il-kirurġija hija komponent ewlieni tat-trattament tal-kanċer u tikkontribwixxi b'mod 
sinifikanti għal titjib fil-sopravivenza għall-kanċer fl-Ewropa. Il-kirurġija għandha l-potenzjal 
li tfejjaq l-aktar tumuri solidi u għalhekk tibqa' l-għażla ta' trattament primarju fil-kanċer. 
Madankollu, 25 % biss tal-pazjenti madwar id-dinja qed jirċievu kura kirurġika sikura, 
f'waqtha, bi prezz raġonevoli u ta' kwalità għolja. 

It-terapija bir-radjazzjoni hija essenzjali f'aktar minn nofs il-każijiet kollha ta' kanċer u 
għandha impatt kurattiv ċar f'ħafna tipi ta' kanċer. Madankollu, l-istudji jissuġġerixxu li mill-
inqas wieħed minn kull erba' persuni li jeħtieġu terapija bir-radjazzjoni ma jirċevihiex. 
Madwar l-Ewropa, hemm varjazzjoni ta' bejn 6 u 7 darbiet fl-aċċess għat-tagħmir tat-terapija 
bir-radjazzjoni u varjazzjoni ta' bejn 3 u 5 darbiet fil-persunal u fl-ammont ta' xogħol 
disponibbli.

L-aktar avvanzi reċenti fil-qasam tat-trattament tal-kanċer huma relatati mad-disponibbiltà ta' 
mediċini ġodda innovattivi bis-saħħa ta' għarfien aħjar tal-mekkaniżmi molekulari tal-kanċer. 
In-nefqa totali għall-mediċini relatati mal-kanċer fl-UE hija ta' madwar EUR 13-il biljun fis-
sena.  

It-tisħiħ tas-Suq Ewropew tal-Mediċini jista' jiggarantixxi aċċess ugwali għal trattamenti u 
innovazzjonijiet bi prezz raġonevoli, inaqqas ir-riskju ta' nuqqas ta' mediċini, jippermetti 
evalwazzjoni kondiviża tal-apparati u tal-mediċini mediċi, iżid it-trasparenza fil-proċeduri tal-
iffissar tal-prezzijiet, jegħleb il-prezzijiet għoljin ta' trattamenti innovattivi u jtejjeb it-
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trattamenti tal-kanċer u l-aħjar prattiki fl-adulti u fit-tfal. In-nuqqas jaffettwa b'mod partikolari 
l-mediċini tal-kanċer u xi pazjenti huma mġiegħla jwaqqfu t-trattament tagħhom. 

Il-kura speċifika skont l-età li tqis il-ħtiġijiet speċifiċi għadha mhijiex disponibbli kull meta 
jkun meħtieġ. L-użu dejjem jikber ta' terapiji mmirati jirrikjedi tekniki dijanjostiċi molekulari 
komuni.
Il-pazjenti tal-UE għadhom iħabbtu wiċċhom ma' sfidi fl-aċċess għall-kura tas-saħħa. Il-
kura tal-aħjar kwalità fil-kanċer tiddependi mill-aċċess mgħaġġel għall-aħjar ħiliet u għodod 
f'termini ta' dijanjożi mingħajr dewmien, trattament ottimali u mfassal apposta, segwitu u 
kwalità tal-ħajja f'kull stadju tal-marda. Kull pazjent fl-Ewropa, irrispettivament minn fejn 
jgħix jew tgħix u mill-isfond soċjali tiegħu jew tagħha, jistenna li jingħata l-istess 
opportunitajiet biex jegħleb il-kanċer u jibbenefika minn koordinazzjoni adegwata bejn il-
professjonisti kollha tas-saħħa, mediċi u mhux mediċi, l-ispeċjalisti u l-prattikanti ġenerali 
kemm mis-settur privat kif ukoll minn dak pubbliku, kif ukoll avvanzi reċenti fit-trattamenti 
tal-outpatients, il-massimizzazzjoni tal-potenzjal tas-saħħa diġitali, u kura ta' appoġġ ottimali, 
inkluża l-kura palljativa matul l-istadju ta' tmiem il-ħajja.
L-UE għandha rwol f'ħafna oqsma relatati mal-aċċess tal-pazjenti għal timijiet tal-kanċer 
multidixxiplinari u multiprofessjonali speċjalizzati, inkluż permezz ta' leġiżlazzjoni dwar ir-
rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali, leġiżlazzjoni relatata mal-kundizzjonijiet tal-forza 
tax-xogħol u s-sikurezza, kif ukoll l-ippjanar tal-forza tax-xogħol u l-attività ta' 
klassifikazzjoni.

Skont l-OECI (Organizzazzjoni tal-Istituti Ewropej dwar il-Kanċer), hemm madwar 280 sa 
300 ċentru tal-kanċer fl-UE. Minn dawn, bejn 80 u 100 biss jinsabu fi programm ta' 
akkreditazzjoni rikonoxxut biex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti għat-tikketta "ċentri komprensivi 
tal-kanċer". Madankollu, s'issa 34 biss ġew iddeżinjati bħala "Ċentri Komprensivi tal-Kanċer" 
(CCCs). 

Filwaqt li 49 % taċ-ċittadini tal-UE jħossuhom infurmati tajjeb dwar ir-rimborż tal-kura tas-
saħħa f'pajjiżhom stess, 17 % iħossuhom l-istess dwar pajjiż ieħor tal-UE u 10 % biss huma 
konxji tad-disponibbiltà tal-kura tas-saħħa transfruntiera.

iv. Appoġġ qawwi lill-pazjenti u lil dawk li jipprovdu kura 
(inklużi l-familjari li jipprovdu kura)

Il-pazjenti bil-kanċer spiss jesperjenzaw "tbatija doppja" fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Dawn 
iħabbtu wiċċhom ma' diversi problemi bħal trawma fiżika, saħħa mentali u diffikultajiet biex 
jirritornaw l-iskola, jerġgħu jibdew jaħdmu jew jiddevertu ruħhom, u bilanċ bejn ix-xogħol u 
l-ħajja privata. Dawn spiss huma nieqsa wkoll minn appoġġ mediku, psikoloġiku, soċjali u 
finanzjarju, bħall-familji tagħhom u bħal dawk li jipprovdu kura matul it-trattament. Barra minn 
hekk, individwi b'kanċer okkupazzjonali jistgħu jbatu speċjalment min-nuqqas ta' 



PE660.088v01-00 8/10 DT\1216817MT.docx

MT

rikonoxximent tal-marda tagħhom relatata max-xogħol. Dawk li jipprovdu kura ma għandhomx 
status legali rikonoxxut fl-Istati Membri kollha.

Il-mobilizzazzjoni ta' diversi speċjalisti tal-kura tas-saħħa, l-appoġġ mill-assoċjazzjonijiet tal-
pazjenti u l-promozzjonijiet huma utli. It-tfal, l-adolexxenti u l-adulti żgħażagħ jistgħu 
jirrikjedu assistenza speċifika, b'mod partikolari fir-rigward tat-trattament biex terġa' tiġi 
restawrata l-fertilità. Ir-riabilitazzjoni, inkluż ir-restawr tal-integrità estetika, hija kwistjoni 
ewlenija biex tiġi appoġġjata l-kwalità tal-ħajja relatata mal-kanċer. Wisq assiguraturi u banek 
iqisu b'mod mhux determinat l-istorja medika ta' persuni li kienu affettwati mill-kanċer. Erba' 
Stati Membri implimentaw id-"dritt li tkun minsi" wara l-kura tal-kanċer.

b. Għodod ta' azzjoni possibbli

i. Riċerka u innovazzjoni olistiċi 

Il-Missjoni ta' Orizzont Ewropa dwar il-Kanċer ippubblikat ir-rapport ta' ispirazzjoni tagħha 
fil-kuntest tal-Pjan tal-Ewropa biex Jingħeleb il-Kanċer. Kif iddikjarat fir-
rakkomandazzjonijiet tal-Akkademja Ewropea tax-Xjenzi dwar il-Kanċer, u mtenni fid-
dikjarazzjoni tat-Triju ta' Presidenzi tal-Unjoni Ewropea (UE), biex jitnaqqas il-piż enormi tal-
kanċer jirrikjedi programm konġunt li jkopri l-kontinwità sħiħa tar-riċerka/kura tal-kanċer kif 
ukoll l-istabbiliment ta' infrastrutturi interkonnessi ta' kwalità għolja.

Sejbiet validi u utli jiddependu mir-riċerka indipendenti, iffinanzjata b'mod adegwat u 
transsettorjali multidixxiplinari u kooperattiva ħafna dwar il-kanċer, mil-laboratorju sal-
iżvilupp ta' modi ġodda għat-trattament tal-pazjenti, jiġifieri mil-laboratorju għal studji 
applikati li jinvolvu lill-pazjenti. L-aspettattivi mhux issodisfati tal-pazjenti Ewropej jistgħu 
jiġu indirizzati permezz ta' studji fundamentali, traslazzjonali, kliniċi jew ta' intervent.
Għarfien aħjar tal-bijoloġija tal-kanċer jirrikjedi l-implimentazzjoni ta' infrastrutturi ġenomiċi 
u tal-bijoinformatika. F'dan ir-rigward, hemm potenzjal kbir ħafna għall-użu tal-Intelliġenza 
Artifiċjali bħala teknoloġija trasformattiva fid-dijanjożi u t-trattament tal-kanċers fis-snin li 
ġejjin.

Ir-riċerka klinika tista' tevalwa l-fattibbiltà, l-effikaċja u l-kosteffettività ta' interventi mhux 
relatati mat-trattament bħal studji dwar id-determinanti tas-saħħa kemm qabel, matul u wara l-
marda kif ukoll dwar il-kwalità tal-ħajja. Il-provi kliniċi mingħajr skop ta' qligħ, inklużi l-provi 
akkademiċi, jistgħu jtejbu l-istrateġiji ta' trattament. Il-provi bikrija tal-fażi 1 dwar mediċini 
ġodda huma mezz siewi biex jittejjeb l-aċċess għal trattamenti innovattivi ġodda, bħat-terapija 
personalizzata u l-onkoloġija ta' preċiżjoni, fl-adulti u fit-tfal. L-aċċess għal provi kliniċi 
promettenti spiss ma jkunx garantit minħabba rekwiżiti relatati mal-età jew oriġini ġeografika.

Ix-xjenzi umani u soċjali jistgħu jkunu meħtieġa, b'mod partikolari dawk li jindirizzaw l-
inugwaljanzi fis-settur tas-saħħa matul l-istadji differenti tal-kanċers. Jistgħu jiġu żviluppati 
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programmi ta' riċerka biex jiġu identifikati strateġiji u metodi effettivi għall-prevenzjoni tal-
kanċer biex jiġi pprovdut għarfien aġġornat lill-UE u lill-Istati Membri.

Il-gruppi ta' pazjenti huma dejjem aktar involuti fl-elaborazzjoni tal-provi kliniċi. Xi Stati 
Membri joffru l-possibbiltà ta' eżiti rrapportati mill-pazjent (PROMs). Diġà jeżistu jew qed jiġu 
żviluppati portali ta' komunikazzjoni li jippermettu lill-pazjenti aċċess għal provi kliniċi 
disponibbli f'ħafna pajjiżi Ewropej. 

ii. Għarfien kondiviż 

Għarfien espert kondiviż

L-24 Network ta' Referenza Ewropew (ERNs) għandu l-għan li jgħaqqad lill-professjonisti 
tal-kura tas-saħħa madwar l-Ewropa b'għarfien espert dwar mard rari li jippermettilhom 
jiddiskutu r-rekords tal-pazjenti u jipprovdu l-aħjar għażliet dijanjostiċi u ta' trattament f'dawn 
is-sitwazzjonijiet kumplessi. Tnejn minnhom bħalissa huma ddedikati għal kanċers rari.

Data kondiviża

Ir-reġistri tal-kanċer huma sors importanti ħafna ta' data oġġettiva dwar il-kanċer biex jiġi 
evalwat il-piż tal-kanċer u jiġu megħjuna jitfasslu pjanijiet għall-kontroll tal-kanċer. In-
Network Ewropew tar-Reġistri tal-Kanċer (ENCR) bħalissa jiġbor 178 reġistru individwali 
madwar l-Ewropa, inklużi pajjiżi mhux tal-UE, iżda jidher li r-reġistrazzjoni hija mxekkla minn 
disparitajiet sinifikanti fil-kwalità u l-kopertura tagħhom. 

Il-ġbir, il-kondiviżjoni u l-analiżi indipendenti ta' "big data" klinika u bijoloġika 
anonimizzata huma kruċjali biex jinftiehmu aħjar il-mekkaniżmi tal-kanċer, id-determinanti tal-
kanċer, il-predispożizzjonijiet għall-kanċer, u r-reżistenzi tat-trattament. Xi pajjiżi diġà 
stabbilew bażijiet tad-data nazzjonali. Hija meħtieġa massa kritika ottimali biex jiġu żgurati l-
effiċjenza, l-indipendenza u l-kompetittività tal-kondiviżjoni tad-data. 

L-esperti tal-Bord tal-Missjoni għall-Kanċer ipproponew żewġ tipi differenti ta' pjattaformi:

- Inizjattiva Ewropea biex Nifhmu l-Kanċer (UNCAN), pjattaforma Ewropea li tintegra 
d-data tal-pazjenti, il-kampjuni u l-bijomarkaturi, li titfa' dawl fuq kif jibdew, 
jiżviluppaw u jinfirxu t-tumuri.
- Ċentru diġitali Ewropew għall-pazjenti bil-kanċer biex jinħoloq network ta' data dwar 
is-saħħa (ikkontrollat mill-pazjenti) virtwali standardizzat u interoperabbli, ċentru ta' 
għarfien globali dwar il-prevenzjoni tal-kanċer, il-promozzjoni tas-saħħa, id-dijanjożi, 
it-trattament u l-kura ta' appoġġ. Barra minn hekk, punt ta' kuntatt biex jiġu pprovduti 
gwida u appoġġ lis-superstiti u jingħata kontribut lir-riċerka fl-onkoloġija.
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Il-ġenerazzjoni ta' data aktar reali hija importanti sabiex tiġi pprovduta evidenza ta' kif it-
trattamenti fil-fatt jintużaw fil-prattika klinika. 

Taħriġ kondiviż

Xi programmi ta' taħriġ komuni għall-professjonisti tas-saħħa huma żviluppati b'rabta mill-
qrib mal-istituzzjonijiet Ewropej tat-tagħlim. Miżuri preventivi jistgħu jkunu utli wkoll biex 
jipprevjenu li l-professjonisti tal-kura tal-kanċer jesperjenzaw eżawriment. L-edukazzjoni 
interdixxiplinari u multidixxiplinari dwar il-forza tax-xogħol fil-qasam tas-saħħa wriet 
effiċjenza.

Il-potenzjal tal-mediċina ġenomika u l-użu tal-intelliġenza artifiċjali jagħmluha neċessarja li 
wieħed jispeċjalizza fit-taħriġ mediku u li jestendi l-profili speċjalizzati fl-attività medika. 

L-edukazzjoni u t-taħriġ tal-pazjenti u ta' dawk li jipprovdu l-kura fil-familja jsaħħu l-
awtonomizzazzjoni u l-litteriżmu fis-saħħa (diġitali), fatturi magħrufa li jtejbu l-kwalità tal-
ħajja.

Komunikazzjoni kondiviża 

Linji gwida adegwati u aġġornati għall-professjonisti tas-saħħa, kif ukoll informazzjoni ċara u 
vvalidata għaċ-ċittadini huma kruċjali għall-edukazzjoni pubblika u għall-ġlieda kontra l-
miżinformazzjoni. 
Dawn diġà huma disponibbli f'xi Stati Membri, iżda mhux kollha.

L-istituzzjonijiet Ewropej bħalissa ma jipprevedu l-ebda struttura ddedikata għall-
koordinazzjoni ta' tali għodod ta' networking dwar l-għarfien espert, it-taħriġ u l-
komunikazzjoni.


