
Celkový ekonomický dopad 
rakoviny v Európe je 

100 miliárd eur ročne

2035

"Rakovina" predstavuje 

viac než 200 ochorení

Ak nebudeme konať teraz, 
počet nových prípadov sa 
do roku 2035 zdvojnásobí

1,3 milóna Európanov zomrie 
každý rok na rakovinu 

Ročne je diagnostikovaných 

3,5 miliónov nových 
prípadov rakoviny 

40 % ľudí je počas života 
vystavených riziku rakoviny

%
... iba 3 % zdravotníckych 

rozpočtov ide na podporu 
zdravia a prevenciu

4 z 10 prípadov rakoviny 
sa dá predísť

Health and
Food Safety

KVALITA ŽIVOTA 
PACIENTOV 
A PREŽIVŠÍCH

Európsky plán boja proti rakovine navrhuje 
aktivity pre všetky fázy ochorenia

Riešenie nedostatkov 
vo vedomostiach

Skrátenie času na detekciu 
digitalizáciou

Technická podpora 
členských štátov

Zníženie nerovností 
pomocou regulačných 
opatrení

Časová optimalizácia 
liečby

Stimuly pre inovácie

Farmaceutická stratégia 
pre dostupnú liečbu

Podpora Európskeho 
dátového priestoru 
pre výmenu skúseností 
a výskum   

Zlepšenie kvality života 
pacientov a preživších

Zákaz diskriminácie

Psychologická podpora

Podpora návratu 
do práce

DIAGNOSTIKA LIEČBA

4 z desiatich prípadov 
rakoviny sa dá predísť. 
Plán sa sústredí na:

úlohu daní z tabaku 
a alkoholu

zníženie expozície na 
karcinogény v pracovnom 
a životnom prostredí

podporu zdravej výživy 
pomocou stratégie 
"z farmy na tanier" 

PREVENCIA

EURÓPSKY PLÁN BOJA PROTI RAKOVINE
USILUJME SA DOSIAHNUŤ VIAC #EUCancerPlan 

Prečo potrebujeme Európsky plán proti rakovine?



Komisárka Stella Kyriakides, 10. decembra 2019 v Európskom parlamente 

"4. februára - na Svetový deň rakoviny - začneme diskusiu o Európskom pláne pre rakovinu. 
Chcem, aby táto diskusia bola maximálne inkluzívna a dovolím si pozvať každého, koho sa to týka 
alebo má zaujem, aby sa zúčastnil/a a prispel/a k tomu, že tento Plán bude maximálne ambiciózny."
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Koniec r. 2020: Prijatie a predstavenie 
komunikačného a akčného plánu Komisiou

EÚ Plán proti rakovine:
Úzko previazaný na Misiu proti rakovine (Horizon Europe)

Podporuje výskum a inovácie
    Pomáha spoločnosti a občanom

25. - 30. máj: Európsky týžden proti rakovine
31. máj: Svetový deň bez tabaku

4. február, Svetvý deň rakoviny: Európska 
komisia spustila verejnú konzultáciu o Európskom 
pláne boja proti rakovine (trvanie 12 týždňov)

Marec - jún: Cielené konzultácie 
so zainteresovanými skupinami vrátane 
členských štátov

Počas celého roka: Komisárka navštívi 
členské štáty a vedie dialóg s občanmi


