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В ПОСОКА НА ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ НА 
ОНКОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ В 

ЕВРОПА

Членове на Европейския парламент срещу онкологичните заболявания
Членове на Европейския парламент срещу рака е единствената група, с 
фокусиран интерес към този вид заболявания,  в Европейския парламент. От 
2005 г.,  групата работи заедно, за да подобри контролът и превенцията на 
раковите заболявания в Европа, с убеждението, че Европейското 
сътрудничество добавя стойност към действията на държавите-членки.

Членове на Европейския парламент срещу рака получават подкрепа от 
Асоциацията на Европейските лиги за борба с рака, огранизация с нестопанска 
цел, базирана в Брюксел и представляваща национални и регионални общества 
за превенция на онкологични заболявания в Европа.

#MissionPossible

Предговор
В Европа има повече от 3.7 милиона нови случаи на онкологични заболявания и 1.9 милиона 
смъртни случаи всяка година, което представлява 23.4% от случаите на рак и 20.3% от смъртността 
от рак, в световен мащаб. Това е така, въпреки че Европа съставлява едва 9.0% от световното 
население. Онкологичните заболявания ще продължат да бъдат едно от основните 
предизвикателства, пред които европейските граждани ще се изправят в бъдеще, затова е 
изключително важно както за националните, така и за европейските политици да предприемат 
действия за изпълняване на по-строг контрол върху раковите заболявания и допринасяне за 
благосъстоянието на всички европейски граждани.
На 23-26 май 2019 г. гражданите на ЕС ще гласуват на Европейските избори. В този манифест 
членовете на Европейския парламент срещу рака декларират своята отдаденост да продължат да 
работят заедно в посока по-голямо внимание към превенцията на рак и ранна диагностика, 
справяне с неравенствата в Европа, особено по отношение на достъпа до висококачествени лечения 
и грижи, и подобряване на живота на болните от онкологични заболявания,  преживелите с 
диагноза рак и семействата, които се грижат за тях.

Европейският съюз ще изпълни своя потенциал да стане световен лидер в борбата 
срещу онкологичните заболявания.
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I. ПРЕВЕНЦИЯТА КАТО КЛЮЧ КЪМ УСТОЙЧИВ 

В законодателния мандат 2019-2024 г. Членове на Европейския парламент срещу 
онкологичните заболявания целят:
Да се обърне внимание на модифицируемите рискови фактори на индивидуално и 
обществено ниво чрез:
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Международната агенция за изследване на рака на СЗО изчислява, че до 50% от смъртните случаи, 
причинени от рак в Европа, могат да бъдат предотвратени, ако сегашните знания за превенцията 
на рака бъдат въведени на практика. И все пак, въпреки дългогодишната информираност относно 
нейната основна роля, постигането на ефективна превенция на раковите заболявания остава 
неуловимо, дори за онези държави с най-добри ресурси, с големи различия в тежестта на раковите 
заболявания в и между държавите-членки.

Това несъответствие се повлиява от голямо разнообразие от фактори, вариращи от различия в 
прилагането на програми за превенция и скрининг на рака, до излагане на различни рискови 
фактори и насърчаване на навици за здравословен начин на живот. Промотирането на здравето и 
превенцията на рака са доказани разходно-ефективни мерки за своевременно идентифициране на 
случаите на рак и намаляване както на риска от онкологични заболяния, така и на икономическата 
тежест върху националните бюджети за здравеопазване. Европейският съюз има потенциал да 
води глобалната офанзива, поради което е необходим подновен политически ангажимент за 
приоритизиране на превенцията на онкологичните заболявания.

● Използване на фискални политики и маркетингови контроли, за да се повлияе на търсенето, достъпа и 
достъпността на тютюна, алкохола и храните и напитките с високо съдържание на наситени мазнини, 
транс-мазнини, сол и захар;
● Оползотворяване на европейските структурни и инвестиционни фондове (ESIF) в подкрепа на 
регионалните и местните власти за инвестиране и поддържане на дейности за първична превенция на 
обществено равнище в дългосрочна перспектива. 

Насърчаване на достъпа до качествен скрининг и услуги за ранно откриване на рак, 
които призовават за:
● Намаляване на различията в честотата на рака и смъртността между Източна и Западна Европа, 

приоритизиране на рака на маточната шийка чрез обединяване на усилията си със СЗО за прилагане на 
глобалния призив за елиминиране на рака на маточната шийка;
● Актуализиране на препоръките на Съвета на ЕС от 2003 г. за скрининг на рак, като се предоставя 
подкрепа на експертите за скрининг в Европа за изготвяне на карти за адаптиране на насоките за скрининг 
за държавите-членки и регионите с ограничени ресурси.

Предприемане на действия за намаляване на вредните професионални експозиции и 
тези в околната среда чрез:
● Предприемане на мерки за подпомагане на държавите-членки в изпълнението на Глобалните насоки за 
качеството на въздуха на СЗО за подобряване на здравето и безопасността на гражданите;
● Справяне с експозицията на канцерогенни, мутагенни и репротоксични (CMR) вещества както на 
работните места, така и на по-широката популация;
● Определяне на инвестиционни приоритети за адаптиране на здравето към изменението на климата и 
засилване на здравното наблюдение за проследяване на напредъка, произтичащ от смекчаването на 
климатичните промени.  

Във всички политики ЕС трябва да даде приоритет на мерките, които подобряват здравето и се 
прилагат за всички групи от населението, особено тези, които са здравно неосигурени или уязвими, 

например жените, децата и бежанците.

КОНТРОЛ НА ОНКОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ
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Благодарение на новите диагностични средства и лечения, като биологични антитела, днес много случаи 
на рак могат да бъдат диагностицирани по-рано, да бъдат лекувани по-ефективно или дори напълно 
излекувани. Въпреки че е постигнат значителен напредък, в много популации и райони напредъкът не 
поддържа темпо. В Европа съществуват значителни различия в достъпа до нови лекарства за 
онкологични заболявания и времето, за което те стават достъпни за европейските граждани.
Проучванията показват също, че не всички нови скъпи лекарства носят допълнителна полза за 
пациентите в сравнение със съществуващите лечения. Предвид големия (и нарастващ) брой пациенти с 
рак и оцелели, фокусирането върху качеството им на живот е от основно значение. Клиничните и 
транслационните изследвания са фундаментални за установяването на научни постижения. Въпреки 
това, прилагането на откритията в клиничната обстановка, за да се подобри лечението на рак в реалния 
свят остава предизвикателство. Нещо повече, научноизследователската дейност, обуславяна от 
финансови интереси, често се фокусира върху безопасна възвръщаемост на инвестициите (както 
например при рак на гърдата), а не върху области на непосрещнати медицински нужди (като рак на 
панкреаса).

● Задълбочаване на сътрудничеството в областта на изследванията на рака в Европа (включително 
страните от Европейската икономическа зона и Обединеното кралство).
● Увеличаване на публичните инвестиции в изследванията на рака, продиктувани от медицински нужди;

 създаване на предпоставки за публично финансиране, като се гарантира, че лекарствата, получени от 
публично финансирани изследвания, са на разположение на достъпна и справедлива цена; инвестиране в 
преразглеждане на генерични лекарства, които могат да служат като разходно ефективно лечение.

● Подкрепа на т.нар. "отворена наука"  ; осигуряване на публична достъпност на резултатите от 
изследванията на всички клинични изпитвания.
● Въвеждане на сравнителните опити като задължителни, когато е уместно.
● Събиране на данни в етап след пускане на пазара и повторна оценка на лечението, след като са налице 
нови данни, за да се получи ясно разбиране за добавената стойност в реална среда.
● Стандартизиране на национално събирани данни за осигуряване на оперативна съвместимост на 
раковите регистри за по-добро разбиране на различията в Европа.
● Засилване на използването на европейските референтни мрежи за редки онкологични заболявания.

заболявания. 

Членовете на Европейския парламент срещу онкологичните заболявания са решени да работят 
заедно за справяне с тези различия, като целят:

● Насърчаване на сътрудничеството при: (i) сканиране на хоризонта на нововъзникващите 
медицински технологии за оценка на въздействието на новите ключови лечения върху бюджета; ii) 
висококачествена европейска оценка на здравните технологии (ОЗТ) за идентифициране на технологии с 
висока стойност (лекарства, медицински изделия и диагностични средства), които следва да получат 
приоритетен достъп до пациентите; и (iii) съвместни инициативи за възлагане на обществени поръчки за 
увеличаване на властта на правителствата при договаряне с фармацевтичната индустрия.

● Осигуряването на регулаторни агенции да изискват висок стандарт на доказателства за одобряване на
 пазара на лечение на рака и избягване на злоупотреби (напр. защита на пазара на лекарства сираци или 
ускорени процедури за одобрение), като следват техните насоки.

● Призоваване за по-голяма прозрачност във фармацевтичната система и универсална дефиниция за 
справедливата цена на лечението, която е едновременно устойчива за европейските здравни системи и 
достатъчно печеливша, за да гарантира иновации. 
Ефективност при изследване на онкологичните заболявания чрез:
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II. БОРБА С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЧРЕЗ
 ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ЛЕЧЕНИЯ
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Достъп до висококачествено лечение за всички пациенти в Европа чрез:



Членове на Европейския парламент срещу онкологичните заболявания има за цел да подпомага 
пациентите с рак, преживелите и техните болногледачи чрез:
● Интегриране на систематична оценка на потребностите след лечението на рак и планиране на грижи за 
преживяемост като част от пътя на грижите за пациенти с рак.

● Работа в посока равен достъп до услуги за рехабилитация, психосоциални и палиативни грижи.

● Насърчаване на интеграцията на психосоциалните грижи за пациенти с рак и техните семейства.
● Подпомагащо законодателство, което защитава служителите при завръщането им на работа и 
осигуряване на сигурност за пациенти и семейни болногледачи на работното място.
● Работа с националните правителства по отношение на достъпа до застрахователни и финансови услуги
за преживелите рак, формиране на национални политики и прилагане на най-добри практики, като  
правото да бъдеш забравен.  
● Увеличаване на участието на пациентите в оформянето на здравни политики и решения, включително 
оценка на здравните технологии, разработване на клинични изпитвания, разработване на инструменти за 
електронно здравеопазване и други.
● Осигуряване пациентите да получават информация за изпитвания, които могат да бъдат от значение за 
тях, в тяхната собствена страна и в чужбина, и да имат достъп до тях безпрепятствено.
● Събиране на докладвани от пациента резултати и мерки за опит в клинични проучвания и включване на 
показатели за качеството на живот като първични крайни точки, заедно с общата преживяемост; 
необходима за издаване на разрешение за търговия и оценка на добавената стойност на технологията.
● Подкрепа на европейските научни изследвания за получаване на надеждна информация за разходите, 
безопастността и ефективността на допълнителната и алтернативната медицина, доказване на информация, 
основаваща се на доказателства, за пациентите и за националните органи, за да се позволи интегрирането 
на допълнителната и алтернативната медицина в техните здравни услуги.  

Изявление
Този манифест представя възгледите на Членове на Европейски парламент срещу онкологичните 
заболявания като група. Някои действия и становища може да не се отразяват от възгледите на 
отделните членове на Европейския парламент, нито мненията на различните политически партии.
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III. ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРИЖАТА И УЧАСТИЕТО НА
 ПАЦИЕНТИВ РЕШЕНИЯТА В ЗДРАВНАТА ПОЛИТИКА

В Европа има около 10 милиона души с анамнеза за рак. При сегашното увеличаване на 
преживяемостта, преживелите рак ще бъдат значителна част от населението в бъдеще. Макар и 
окуражаващо, че повече хора от всякога преживяват рак, това предоставя на националните здравни 
системи в ЕС ново и нарастващо предизвикателство. Животът след лечението на онкологично 
заболяване не означава непременно добро качество на живот,  тъй като преживелите могат да 
изпитват много нежелани лекарствени реакции и психосоциални затруднения, които силно да 
повлияят на качеството на живот и реинтеграцията в социалния и професионалния живот.
Овластяването на пациента и насочеността към пациента са от ключово значение за високо 
качество на грижите. Освн това, проучванията показват, че овластяването на пациентите не само 
подобрява практиката и здравните резултати, но също така може да намали разходите. Гласът на 
пациента трябва да бъде подходящо представен в процеса на вземане на решения, свързан с 
националните и европейските здравни политики.




