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“2020 yılında hepimiz COVID-19 salgını ile mücadele ederken birçoğumuz da sessiz 
bir savaş veriyordu. Bu, kansere karşı olan savaştı. 2020'de 1,3 milyon Avrupalıyı 
bu hastalıktan dolayı kaybettik. Ve maalesef, vaka sayıları artış gösteriyor. İşte bu 
nedenle bugün Avrupa'nın Kanserle Mücadele Planını açıklıyoruz. Avrupa'da kansere 
karşı savaşanların verdiği mücadele bizim de mücadelemizdir.”
Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu Başkanı

“Komisyon’un ana taahhütlerinden birini yerine getirerek mücadeleyi insan 
odaklı bir yaklaşımla ele alan ve önleme, tanı, tedavi ve hayatta kalma dahil 
mücadelenin bütün yönlerini içeren kanserle mücadele planını açıklıyoruz. Bu 
plan, sağlıkla ilgili olsa da sağlık politikasının ötesine geçen bir plandır. Toplumun 
bütün kesimlerinin ortak çabasını bir araya getiren bir plandır. Güçlü bir Avrupa 
Sağlık Birliği’nde kanser, ortak bir siyasi, operasyonel ve bilimsel öncelik haline gelir.”
Margaritis Schinas, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı

“Bu, her şeyden önce insanla ilgili bir konudur. Dirençli olmanın teşvik edilmesi ve 
güçlendirilmesiyle birlikte kanserin üstesinden gelinebilecek ve gelinmesi gereken bir hastalık olarak 
ele alınmasıyla ilgilidir. Güçlü bir Avrupa Sağlık Birliği, vatandaşların önlenebilir kanserlerden korunduğu, 
erken tarama ve tanıya erişebildiği ve sürecin her aşamasında herkesin yüksek kaliteli bakım hizmetlerine 
ulaşıp güçlendirildiği bir Birlik’tir. Kanser ile Mücadele Planımızla başarmak istediğimiz de budur.
Stella Kyriakides, Sağlık ve Gıda Güvenliğinden Sorumlu Komisyon Üyesi

EYLEMLER
KANSERE MODERN BİR YAKLAŞIM: HASTA MERKEZLİ KANSER ÖNLEME VE HASTA 

BAKIMINA HİZMET EDEN YENİ TEKNOLOJİLER, ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

SÜRDÜRÜLEBİLİR KANSER ÖNLEME İLE HAYAT KURTARMA

ZAMAN ÇİZELGESİ

Kanser Bilgi Merkezi: bilimsel ve teknik girişimlerin AB 
seviyesinde daha iyi koordine edilmesi.

Avrupa Kanser Görüntüleme Girişimi: tanısal görüntülemede 
daha yüksek doğruluk ve güvenilirlik için yenilikçi çözümler.

AB fonlarından destek sağlanması ve altyapıya yatırım yapılmasıyla 
kız çocuklarının en az %90’ının ve halihazırdaki oranların çok 
üstüne çıkarak daha fazla erkek çocuğunun 2030 yılına kadar 
insanda görülen papilloma virüslerine karşı aşılanması.
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Kanser Planı, plana önderlik edecek on önemli 
girişim ve çok sayıda destekleyici faaliyet ile Üye 
Devletlerin kanserle mücadele süreçlerini tersine 
çevirmelerine yardımcı olacaktır.

EYLEMLER
KANSERİN ERKEN TESPİTİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

KANSER TANI VE TEDAVİSİNDE YÜKSEK STANDARTLARA ERİŞİMİN GÜVENCE ALTINA ALINMASI

KANSER HASTALARI VE KANSERDEN KURTULANLARIN YAŞAM KALİTESİNİN ARTIRILMASI

AB GENELİNDE KANSER EŞİTSİZLİKLERİNİN AZALTILMASI

ÇOCUKLUK DÖNEMİ KANSERLERiNE ODAKLANILMASI

ZAMAN ÇİZELGESİ
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AB Kanser Tarama Programı: taramayla ilgili Tavsiyelerin 
güncellenmesi ve yeni Kılavuz İlkeler ile Kalite Güvence 
programlarının hazırlanmasını içerir.

2025 yılına kadar tüm Üye Devletlerdeki tanınmış Ulusal Kapsamlı 
Kanser Merkezlerini birbirleriyle bağlantılı hale getiren AB 
Ağının oluşturulması.

Herkes için Kanser Tanı ve Tedavisi girişimi: yenilikçi kanser tanı 
ve tedavilerine erişim.

Avrupa Kanseri Anlama Girişimi (UNCAN.eu):
Yaygın görülen kanser türlerine yakalanma riski yüksek bireylerin 
tespit edilmesine yönelik olarak öngörülen Kanser Misyonu altında 
planlanmıştır.

Kanser hastaları için daha iyi bir hayat girişimi: Kanserden 
Kurtulanlar için Akıllı Kart ve Avrupa Kanser Hastaları Dijital 
Merkezi.

Kanser Eşitsizlikleri Sicili: Üye Devletler ve bölgeler arasındaki 
eşitsizliklerin azaltılması.

AB Kanserden Kurtulan Gençler Ağını da kapsayacak Kanserli 
Çocuklara Yardım Girişimi.

Gelecekteki EU4Health programından 1,25 milyar Euro dahil olmak üzere, Horizon Europe 
Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı ve Dijital Avrupa programı aracılığıyla kanserle ilgili 
çalışmalara ayrılmış 4 milyar Euro finansal destek.
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