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Prezentul document își propune să împărtășească unele contribuții ale Comisiei speciale 
pentru combaterea cancerului (BECA) pentru a influența viitorul Plan european de combatere 
a cancerului.

1. CONTEXT

Cancerul este o problemă critică de sănătate publică, una dintre primele cauze de deces în 
majoritatea țărilor europene, care duce la moartea a 1,4 milioane de persoane în fiecare an în 
Europa, inclusiv 6000 de copii. Aproape 4 milioane de persoane suferă de cancer în fiecare an 
și peste 12 milioane de supraviețuitori ai cancerului se confruntă cu dificultăți în revenirea la 
o „viață normală”. 

Pacienții cu cancer trebuie să se afle în centrul atenției atunci când se confruntă cu toate 
stadiile bolii. Cancerul este responsabil pentru suferința intensă a pacienților și a familiilor 
acestora și reprezintă o preocupare clară pentru guverne, care se confruntă cu povara 
economică din ce în ce mai mare a acestei boli și a tratamentelor aferente acesteia asupra 
sistemelor naționale de sănătate și sociale, asupra bugetelor, a productivității și a creșterii 
economiei.

Deși s-a înregistrat o ușoară scădere a ratelor mortalității datorită progreselor înregistrate în 
campaniile de screening și în tratamente, numărul de cazuri diagnosticate este în creștere, în 
special din cauza speranței de viață mai mari și a unei mai bune detectări prin screening. Cu 
toate acestea, aceste tendințe de creștere nu sunt explicate pe deplin de o populație în creștere 
și în curs de îmbătrânire, deoarece există o interacțiune complexă între mai mulți factori de 
risc în cauzele și mecanismele cancerului. Potrivit Agenției Internaționale pentru Cercetare în 
Domeniul Cancerului (IARC), se preconizează că noile cazuri de cancer vor crește de la 3,9 
milioane în 2018 la 4,7 milioane până în 2040, cele mai mari rate fiind estimate în rândul 
populației în vârstă. Există dovezi ale diferențierii de gen pentru diferite tipuri de cancer.

Există diferențe semnificative în ceea ce privește incidența, accesul la diagnostic, tratamentul 
și mortalitatea de la o țară la alta și de la o regiune la alta într-o anumită țară. Rata de 
supraviețuire pe 5 ani cauzată de cancer este de aproximativ 54 % (80 % pentru copii), dar 
aceste cifre variază de la 38 la 64 % de la o țară la alta și există o diferență de 20 % între 
ratele de supraviețuire ale copiilor în țările europene. Se identifică, de asemenea, inegalități și 
disparități între femei și bărbați, clase sociale, grupuri demografice și etnice (inclusiv grupuri 
marginalizate) și în ceea ce privește vârsta pacienților. 

Actuala criză sanitară cauzată de pandemia de COVID-19 a afectat cancerul în toate etapele 
bolii și reprezintă o provocare permanentă pentru pacienți, cercetători și cadrele medicale. 

2. METODE
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Pentru a reduce incidența cancerului, pentru a ajuta pacienții să trăiască o viață mai lungă și 
mai bună și pentru a urmări reducerea inegalităților în materie de sănătate, Planul european de 
combatere a cancerului ar putea urma această metodologie specifică:

- inventarierea, publicarea și analizarea actualelor instrumente legislative și financiare 
privind cancerul și oportunitățile oferite de Planul european de combatere a cancerului 
de a valorifica aceste inițiative și/sau alte inițiative europene de succes elaborate chiar 
de comunitatea cancerului (de exemplu, de către organizațiile profesionale și de 
pacienți din domeniul sănătății la nivel european și internațional);

- stabilirea obiectivelor generale și specifice și estimarea punctelor forte, a punctelor 
slabe, a oportunităților și a amenințărilor aferente;

- identificarea și compararea diferitelor acțiuni întreprinse deja de statele membre în 
stabilirea planurilor naționale de control al cancerului și a evaluărilor de impact ale 
acestor planuri;

- propunerea unei liste de măsuri pentru acțiuni, legislație revizuită sau nouă, 
stimulente, orientări și recomandări;

- precizarea clară a măsurilor care intră în sfera competențelor legislative europene și 
care pot fi realizate fie prin recomandări adresate statelor membre, fie prin măsuri 
voluntare;

- definirea autorităților competente (europene, naționale, regionale, locale) necesare 
pentru punerea în aplicare a diferitelor măsuri;

- indicarea celor mai recente date științifice disponibile care stau la baza măsurilor 
propuse, precum și a datelor care lipsesc în prezent și care ar trebui prelucrate în 
contextul Planului european de combatere a cancerului, al misiunii UE în domeniul 
cancerului și al programului EU4Health;

- examinarea, pentru fiecare măsură, a eventualelor implicații pentru diferitele părți 
interesate din sectorul public și privat, inclusiv diverse asociații ale pacienților, 
instituții europene de învățământ, parteneri sociali, organizații neguvernamentale 
implicate în domeniul cancerului și companii medicale;

- evaluarea fezabilității și estimarea resurselor financiare necesare pentru diferitele 
măsuri;

- definirea în consecință a unor indicatori de impact măsurabili și reproductibili.

3. POSIBILE DOMENII DE ACȚIUNE - Pentru o luptă coordonată și eficace 
împotriva cancerului
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a. Domenii de acțiune

i. Prevenirea la nivel mondial 

Peste 40 % din toate formele de cancer pot fi prevenite prin acțiuni coordonate privind factorii 
de sănătate individuali, sociali, de mediu și comerciali. Codul european împotriva cancerului 
este o inițiativă a Comisiei Europene elaborată de IARC pentru a informa cetățenii cu privire la 
măsurile pe care le pot lua pentru ei înșiși sau pentru familiile lor pentru a-și reduce riscul de 
cancer. Prevenirea cu succes a cancerului necesită ca măsurile individuale să fie sprijinite de 
politici și măsuri guvernamentale. 

Prevenirea cancerului este marcată de inegalități numeroase și importante în UE. Politica de 
prevenire trebuie să fie consacrată într-un cadru de justiție socială pentru a ține seama de 
inegalitățile cu care se confruntă populațiile vulnerabile și cu venituri mici în ceea ce privește 
factorii de risc care pot fi preveniți. 
 
Consumul de tutun, în special fumatul de țigări, este principalul factor de risc de deces 
provocat de cancer în Europa. Diverse măsuri de combatere a fumatului par eterogene și puse 
în aplicare în mod inconsecvent. În ansamblu, regiunea Europa conform definiției OMS este 
zona din lume cu cel mai mare consum de tutun, cu discrepanțe majore între statele membre, 
deoarece proporția fumătorilor variază cu un factor de până la 5 de la o țară la alta. 

Consumul nociv de alcool, fie că este sau nu combinat cu fumatul, provoacă o creștere 
semnificativă a multor tipuri de cancer. În general, nivelul consumului de alcool este ridicat și 
variază între 10 și 12 litri pe an de persoană în țările UE. 

Cancerul reprezintă prima cauză a deceselor legate de locul de muncă în Europa. Potrivit unui 
raport ETUI din 2018, expunerea la locul de muncă reprezintă cauza a 8 % din cazurile de 
cancer, adică până la 150 500 de cazuri de cancer în fiecare an. Eliminarea agenților 
cancerigeni și mutageni și reducerea expunerii lucrătorilor în procesele de producție vor 
reduce numărul cazurilor de cancer de origine profesională. Proporția de cazurilor de cancer 
care poate fi atribuită ocupației este adesea subestimată, din cauza perioadei foarte lungi de 
expunere necesare pentru ca un cancer să fie detectabil din punct de vedere clinic și, prin 
urmare să fie declarat boală profesională de către autoritățile de sănătate publică. 

S-au înregistrat progrese promițătoare în ceea ce privește prevenirea cancerului asociat bolilor 
infecțioase, în special programele naționale de vaccinare în lupta împotriva virusului 
papiloma uman (HPV), care pot induce cancer de col uterin la femei și un număr crescut de 
cancere în zona anogenitală și orofaringiană la ambele sexe. Majoritatea statelor membre au 
introdus campanii de vaccinare, dar nu toate au organizat programe, iar populațiile vizate 
variază. Apar discrepanțe majore în ceea ce privește nivelul de acoperire vaccinală între 
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statele membre, de la mai puțin de 30 % la peste 70 % (nivelul necesar pentru a fi eficace). 
IARC recomandă vaccinarea împotriva hepatitei B pentru nou-născuți.

Riscul de cancer al unei persoane poate fi, de asemenea, redus prin adoptarea unor obiceiuri 
alimentare sănătoase (consum mare de fructe și legume, cereale și leguminoase; consum 
redus de zahăr, acizi grași saturați, băuturi zaharoase și carne prelucrată; consum redus de 
carne roșie) și menținerea unei greutăți corporale sănătoase. Strategia „De la fermă la 
consumator” va contribui în acest sens.

Activitatea fizică adaptată practicată în mod regulat este utilă pentru prevenirea și reducerea 
frecvenței anumitor tipuri de cancer. 

Radiațiile solare conțin radiații ultraviolete invizibile (UV) care pot duce la apariția 
cancerului de piele. Expunerea la substanțe radioactive este un factor de risc cunoscut pentru 
cancer și ar trebui să se acorde atenție și altor agenți radioactivi din mediul înconjurător, cum 
ar fi radonul.

Depistarea unei predispoziții genetice la cancerul mamar și colorectal este posibilă și poate 
ajuta la prevenirea, depistarea timpurie sau chiar la măsuri profilactice.

Poluarea mediului în aer, alimente, apă și sol, precum și expunerea la substanțe chimice, 
inclusiv la substanțe periculoase și cancerigene, reprezintă factori de risc pentru cancer. O mai 
bună punere în aplicare a legislației de mediu existente în UE, o mai bună cercetare a corelației 
dintre factorii de mediu și cancer, precum și angajamentele asumate în cadrul punerii în aplicare 
a Pactului verde european, cu obiectivul ambițios de reducere a poluării la zero pentru un 
mediu fără substanțe toxice, vor contribui la prevenirea cancerului în Europa prin reducerea 
acestor factori de risc. Nu există încă o măsurare fiabilă a impactului acestor politici asupra 
sănătății în Europa.

Tutunul și alcoolul, alimentația necorespunzătoare, indicele de masă corporală ridicat și 
sedentarismul sunt, de asemenea, factori de risc comuni cu alte boli cronice.

Promovarea sănătății necesită o atenție specială față de populațiile vulnerabile, pentru a 
evita orice tip de discriminare față de pacienții cu cancer, în special în perioadele de criză 
economică, socială sau de sănătate publică. 

 
ii. Screening și depistarea timpurie 

Lipsa de informare, neefectuarea sau efectuarea insuficientă de screening pentru cancer duc 
frecvent la întârzieri în diagnosticarea acestei boli. 



PE660.088v01-00 6/10 DT\1216817RO.docx

RO

În 2003, Consiliul a emis un set de recomandări privind instituirea de programe de screening 
pentru cancer în statele membre ale UE. Recomandările includ un angajament comun de a pune 
în aplicare programe naționale (sau regionale) de screening sistematic la nivelul populației 
pentru cancerul de sân, cancerul colorectal și cancerul de col uterin. Punerea lor în aplicare este 
departe de a fi completă și persistă inegalități semnificative în ceea ce privește accesul la 
screeningul pentru cancer de calitate garantată. Doar 18 state membre dispun de programe 
naționale sau regionale de screening la nivelul populației pentru aceste tumori. Dezvoltarea și 
punerea în aplicare a acestor programe diferă, de asemenea, de la o țară la alta. 
Depistarea timpurie este un factor-cheie pentru a învinge cancerul. Există diferențe mari în ceea 
ce privește durata diagnosticării și procesul de monitorizare după un tratament reușit. Noi 
strategii inovatoare de screening imagistic și tehnologii de detectare timpurie prin teste de sânge 
sunt în curs de evaluare pentru multe tipuri de cancer.

iii. Accesul egal la tratamente orientate către pacient 

Tratamentul și îngrijirea împotriva cancerului implică o gamă foarte largă de 
modalități de tratament. 

Chirurgia este o componentă-cheie în tratamentul cancerului și contribuie în mod semnificativ 
la îmbunătățirea ratei de supraviețuire în Europa. Chirurgia are potențialul de a vindeca 
majoritatea tumorilor solide și, prin urmare, rămâne principala opțiune de tratare a cancerului. 
Cu toate acestea, doar 25 % dintre pacienții din întreaga lume beneficiază de îngrijiri 
chirurgicale sigure, la timp, accesibile și de înaltă calitate. 

Radioterapia este esențială în mai mult de jumătate din toate cazurile de cancer și are efecte 
curative clare în multe tipuri de cancer. Cu toate acestea, studiile sugerează că cel puțin o 
persoană din patru nu primește radioterapia de care are nevoie. În Europa, există o variație de 
6 până la 7 ori în ceea ce privește accesul la echipamente de radioterapie și o variație de 3 
până la 5 ori în ceea ce privește personalul disponibil și volumul de muncă.

Majoritatea progreselor recente în domeniul tratamentului cancerului sunt legate de 
disponibilitatea unor medicamente noi și inovatoare, datorită unei mai bune cunoașteri a 
mecanismelor moleculare ale cancerului. Cheltuielile totale pentru medicamentele împotriva 
cancerului în UE se ridică la aproximativ 13 miliarde EUR pe an. 

Consolidarea pieței europene a medicamentelor ar putea garanta un acces egal la tratamente 
și inovații la prețuri accesibile, ar putea reduce riscul de penurie de medicamente, ar permite 
evaluarea comună a dispozitivelor medicale și a medicamentelor, ar spori transparența 
procedurilor de stabilire a prețurilor, ar conduce la reducerea prețurilor ridicate ale 
tratamentelor inovatoare și ar îmbunătăți tratamentele împotriva cancerului și cele mai bune 
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practici la adulți și copii. Penuria afectează în special medicamentele împotriva cancerului, iar 
unii pacienți sunt nevoiți să își întrerupă tratamentul. 

Îngrijirea specifică vârstei care să țină cont de nevoile specifice nu este încă disponibilă ori de 
câte ori este nevoie. Utilizarea din ce în ce mai frecventă a terapiilor specifice necesită tehnici 
comune de diagnostic molecular.
Pacienții din UE se confruntă în continuare cu dificultăți în ceea ce privește accesul la 
asistență medicală. Îngrijirea de cea mai bună calitate în domeniul cancerului se bazează pe 
accesul rapid la cele mai bune competențe și instrumente în ceea ce privește diagnosticarea 
fără întârziere, tratamentul optim și adaptat, urmărirea și garantarea calității vieții în fiecare 
etapă a bolii. Fiecare pacient din Europa, oriunde ar locui și indiferent de mediul social, se 
așteaptă să aibă aceleași șanse de a învinge cancerul și să beneficieze de o coordonare 
adecvată între toți profesioniștii din domeniul sănătății, medicali și nemedicali, specialiști și 
medici generaliști din sectorul public și privat, precum și de progresele recente în tratamentele 
ambulatorii, de maximizarea potențialului sănătății digitale și de o îngrijire de susținere 
optimă, inclusiv îngrijiri paliative în etapa de sfârșit de viață.
UE are un rol în multe domenii legate de accesul pacienților la echipe specializate 
multidisciplinare și multiprofesionale în domeniul cancerului, inclusiv prin legislația privind 
recunoașterea calificărilor profesionale, legislația referitoare la condițiile și siguranța forței de 
muncă, precum și prin activitatea de planificare și clasificare a forței de muncă.

Potrivit OECI (Organizația Institutelor Europene de Cancer), în UE există aproximativ 280-
300 de centre oncologice. Doar 80-100 dintre acestea fac parte dintr-un program de acreditare 
recunoscut pentru a îndeplini cerințele pentru eticheta „centre complete de oncologie”. Cu 
toate acestea, doar 34 de centre au fost desemnate până în prezent drept „centre complete de 
oncologie”. 

În timp ce 49% dintre cetățenii UE consideră că sunt bine informați cu privire la rambursarea 
asistenței medicale în propria țară, 17% au aceeași părere despre o altă țară din UE și doar 
10% sunt conștienți de disponibilitatea asistenței medicale transfrontaliere.

iv. Sprijin puternic pentru pacienți și îngrijitori (inclusiv 
pentru îngrijitorii familiali)

Pacienții cu cancer suferă adesea o „dublă pedeapsă” în viața de zi cu zi. Aceștia se confruntă 
cu diverse probleme, cum ar fi traume fizice, probleme de sănătate mintală și dificultăți în 
revenirea la școală, la locul de muncă sau în timpul liber, precum și în ceea ce privește 
echilibrul dintre viața profesională și cea privată. De asemenea, aceștia nu beneficiază 
adesea de sprijin medical, psihologic, social și financiar, la fel ca și familiile și îngrijitorii lor 
în timpul tratamentului. În plus, persoanele cu cancer profesional pot suferi în special din cauza 
lipsei de recunoaștere a bolii lor legate de locul de muncă. Îngrijitorii nu au un statut juridic 
recunoscut în toate statele membre.
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Mobilizarea diverșilor specialiști din domeniul sănătății, sprijinul din partea asociațiilor de 
pacienți și de reprezentare a intereselor sunt utile. Copiii, adolescenții și adulții tineri pot avea 
nevoie de asistență specifică, în special în ceea ce privește, tratamentul pentru restabilirea 
fertilității. Reabilitarea, inclusiv restabilirea integrității estetice, este un aspect esențial pentru a 
sprijini calitatea vieții afectate de cancer. Prea mulți societăți de asigurare și bănci țin seama de 
istoricul medical al persoanelor care au fost afectate de cancer pe o perioadă nedeterminată. 
Patru state membre au pus în aplicare „dreptul de a fi uitat” după vindecarea cancerului.

b. Posibile instrumente de acțiune

i. Strategia globală de cercetare și inovare 

Misiunea privind cancerul din cadrul programului Orizont Europa și-a publicat raportul 
motivant în contextul Planului european de învingere a cancerului. După cum se afirmă în 
recomandările Academiei europene de științe ale cancerului - și reiterate în declarația trioului 
de președinții ale Uniunii Europene (UE) - pentru a reduce povara enormă a cancerului este 
nevoie de un program comun care să acopere întregul continuum de cercetare/îngrijire legat de 
cancer, precum și de crearea unor infrastructuri interconectate de înaltă calitate.

Descoperirile valide și utile se bazează pe o cercetare independentă, finanțată în mod adecvat 
și intersectorială, multidisciplinară și cu un grad ridicat de cooperare în domeniul cancerului, 
„de la laborator la patul bolnavului”, adică de la laborator la studii aplicate care implică pacienți. 
Așteptările nesatisfăcute ale pacienților europeni pot fi abordate prin studii fundamentale, 
translaționale, clinice sau intervenționale.
O mai bună cunoaștere a biologiei cancerului necesită punerea în aplicare a infrastructurilor 
genomice și bioinformatice. În acest sens, există un potențial uriaș de utilizare a inteligenței 
artificiale ca tehnologie transformatoare în diagnosticarea și tratarea cancerelor în anii următori.

Cercetarea clinică poate evalua fezabilitatea, eficacitatea și rentabilitatea intervențiilor care nu 
au legătură cu tratamentul, cum ar fi studiile privind factorii determinanți pentru sănătate atât 
înainte, cât și în timpul și după boală sau privind calitatea vieții. Studiile clinice fără scop 
lucrativ, inclusiv studiile academice, pot îmbunătăți strategiile de tratament. Studiile legate de 
faza timpurie 1 privind noile medicamente reprezintă un mijloc valoros de îmbunătățire a 
accesului la noi tratamente inovatoare, cum ar fi terapia personalizată și oncologia de precizie, 
la adulți, copii. Adesea, accesul la studii clinice promițătoare nu este garantat din cauza 
cerințelor legate de vârstă sau a originii geografice.

Este posibil să fie necesare științe umane și sociale, în special cele care abordează inegalitățile 
în materie de sănătate de-a lungul diferitelor stadii ale cancerului. Ar putea fi dezvoltate 
programe de cercetare pentru a identifica strategii și metode eficiente de prevenire a cancerului, 
pentru a furniza cunoștințe actualizate UE și statelor membre.
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Grupurile de pacienți sunt tot mai implicate în elaborarea de studii clinice. Unele state membre 
oferă posibilitatea de a utiliza rezultatele raportate de pacienți. Portaluri de comunicare care să 
permită accesul pacienților la studiile clinice disponibile există deja sau sunt în curs de 
dezvoltare în multe țări europene. 

ii. Cunoștințe partajate 

Schimbul de expertiză

Cele 24 de rețele europene de referință au ca scop conectarea profesioniștilor din domeniul 
sănătății din întreaga Europă cu expertiză în domeniul bolilor rare, ceea ce le permite să discute 
dosarele pacienților și să ofere cele mai bune opțiuni de diagnostic și tratament în aceste situații 
complexe. Două dintre acestea sunt în prezent dedicate cancerelor rare.

Date partajate

Registrele privind cancerul reprezintă o sursă foarte importantă de date obiective privind 
cancerul pentru a evalua povara cancerului și pentru a contribui la elaborarea planurilor de 
control al cancerului. Rețeaua europeană a registrelor de cancer (ENCR) reunește în prezent 
178 de registre individuale din întreaga Europă, inclusiv din țările din afara UE, dar se pare că 
înregistrarea este îngreunată de disparități semnificative în ceea ce privește calitatea și 
acoperirea acestora. 

Colectarea, partajarea și analiza independentă a volumelor mari de date clinice și biologice 
anonimizate sunt esențiale pentru a înțelege mai bine mecanismele cancerului, factorii 
determinanți ai cancerului, predispozițiile la cancer și rezistențele la tratament. Unele țări au 
creat deja baze de date naționale. Este nevoie de o masă critică optimă pentru a asigura eficiența, 
independența și competitivitatea schimbului de date. 

Experții Comitetului de misiune pentru cancer au propus 2 tipuri diferite de platforme:

- o Inițiativă europeană pentru înțelegerea cancerului (UNCAN), o platformă europeană 
care ar integra datele pacienților, eșantioanele și biomarkerii, ar face lumină asupra 
modului în care tumorile încep, se dezvoltă și se răspândesc.
- un centru digital european pentru pacienții bolnavi de cancer pentru a crea o rețea 
virtuală standardizată și interoperabilă de date medicale (controlată de pacienți), un 
centru global de cunoștințe privind prevenirea cancerului, promovarea sănătății, 
diagnosticarea, tratamentul și asistența medicală de sprijin. De asemenea, un punct de 
contact pentru a oferi îndrumare și sprijin supraviețuitorilor și pentru a contribui la 
cercetarea oncologică
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Generarea unui număr mai mare de date din lumea reală este importantă pentru a furniza 
dovezi privind modul în care sunt utilizate efectiv tratamentele în practica clinică. 

Formare comună

Unele programe comune de formare pentru profesioniștii din domeniul sănătății sunt 
dezvoltate în strânsă legătură cu instituțiile de învățământ europene. Măsurile preventive pot fi, 
de asemenea, utile pentru a preveni epuizarea profesioniștilor din domeniul oncologic. 
Formarea interdisciplinară și multidisciplinară a personalului medical și-a demonstrat eficiența.

Potențialul medicinei genomice și utilizarea inteligenței artificiale face necesară specializarea 
în formarea medicală și extinderea profilurilor specializate în cadrul activității medicale. 

Educarea și formarea pacienților și a îngrijitorilor familiali le îmbunătățește capacitarea și 
alfabetizarea (digitală) în domeniul sănătății, factori care conduc la o mai bună calitate a vieții.

Comunicare partajată 

Orientări adecvate și actualizate pentru profesioniștii din domeniul sănătății, precum și 
informații clare și validate pentru cetățeni sunt esențiale pentru educația publică și lupta 
împotriva dezinformării. 
Acestea sunt deja disponibile în unele state membre, dar nu în toate.

În prezent, instituțiile europene nu prevăd nicio structură dedicată coordonării unor astfel de 
instrumente de punere în rețea privind expertiza, formarea și comunicarea.


