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Lefkoşa, 28 Mayıs 2021  
AVRUPA’NIN KANSERLE MÜCADELE PLANI: 

Önleme, Tedavi ve Bakıma Yönelik Yeni AB Yaklaşımı 
Avrupa Komisyonu tarafından, 28 Mayıs 2021 Cuma günü düzenlenen  "Avrupa’nın Kanserle Mücadele Planı” konulu 
webinarda kanserin önlenmesi, tedavisi ve bakımı için oluşturulan yeni AB yol haritası ele alındı.  Zoom platformunda 
düzenlenen etkinlik, AB Bilgi Merkezi'nin Facebook sayfasından canlı olarak yayınlandı.  
https://www.facebook.com/ABBilgi/videos/4003326359748829 
 
Etkinlikte, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği Başkanı Ierotheos Papadopoulos yaptığı açılış konuşmasında Avrupa’nın 
Kanserle Mücadele Planı’nın önemine değindi ve şöyle konuştu: “Avrupa Kanserle Mücadele Planı, Avrupa Komisyonu 
Başkanı von der Leyen’in 2020 yılının Kasım ayında sunduğu Avrupa Sağlık Birliği’nin temel unsurlarından birisidir. Plan, 
daha güvenli, daha dirençli ve hazırlığını daha iyi yapmış bir Avrupa Birliği çağrısı yapmaktadır. Bu Plan ile önlenebilir 
kanser vakalarını önlemeyi amaçlıyoruz. Unutmamalıyız ki, bütün kanser vakalarının yaklaşık %40’ı önlenebilir 
vakalardır. Kanserle Mücadele Planı, istihdamdan eğitime, sosyal politika ve eşitliğe, pazarlama, tarım, enerji, çevre ve 
iklimden, ulaştırma, uyum politikasına ve vergilendirmeye kadar farklı politika alanlarını da kapsayan eylemlerle 
desteklenecektir. Bu Plan'ın başarısını gerçek anlamda yapılacak ortaklıklar ve işbirliği sağlayacaktır.“  Avrupa Halk 
Sağlığı Derneği, Kronik Hastalıklar Birimi Başkanı Prof. Julian Mamo, AB'nin Kanserle Mücadele Planı kapsamında, 
kanserin önlenmesinden kanser tedavisi gören ve kanseri atlatan kişilerin yaşam kalitesine kadar, hastalığın tüm 
evrelerinde en fazla değer katabilecek eylemleri ne şekilde ele alacağını açıklayan bir sunum gerçekleştirdi. Ardından, 
Imperial College Londra’dan Kanser Biyolojisi ve Nörobiyoloji Emeritus Profesörü  Mustafa B A Camgöz, bu yeni planın 
ortaya koyduğu yeni yol haritası kapsamında çıkış noktası olarak yeni teknolojiler, araştırma ve yeniliklerle, kanserin 
önlenmesi, tedavisi ve bakımı ile ilgili yeni tedaviler ve entegre yöntemler konusunda bilgi paylaştı.  

Kanser, tedavi gören hastaların ve hasta yakınlarının yaşamlarını ciddi şekilde etkilemesinin yanı sıra sağlık sistemlerimiz, 
ekonomimiz ve genel olarak toplum üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Kesin bir önlem alınmazsa, 2035 yılına kadar kanser 
vakalarının yaklaşık %25 oranında artacağı tahmin ediliyor ve bu da kanseri AB içerisinde en önemli ölüm nedeni yapıyor. 
Ayrıca, COVID-19 pandemisi tedaviyi aksatarak, tanı ve aşılamayı geciktirerek ve ilaçlara erişimi etkileyerek kanser tedavisi 
ve bakımı üzerinde ciddi bir etki yarattı. 
 
Kısa Bilgi:  
2020 yılında Avrupa Birliği'nde 2,7 milyon kişiye kanser teşhisi kondu ve 1,3 milyon kişi de bu hastalık yüzünden hayatını 
kaybetti. Avrupa'nın Kanserle Mücadele Planı, Kasım 2020'de Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen tarafından 
sunulan ve daha güvenli, dirençli ve kapsamlı hazırlanmış bir Avrupa Birliği çağrısında bulunan Avrupa Sağlık Birliği'nin 
önemli bir ayağını oluşturuyor. Avrupa'nın Kanserle Mücadele Planı, istihdam, eğitim, sosyal politika ve eşitlikten 
pazarlama, tarım, enerji, çevre ve iklimden ulaşım, uyum politikası ve vergilendirmeye kadar birçok alanı kapsayan 
eylemlerle desteklenecek. 
Kanserle Mücadele Planı, 10 önemli girişim ve çok sayıda destekleyici eylemle dört temel eylem alanı etrafında yer alacak. 
Kanserle mücadeleye yönelik eylemler için, EU4Health programı, Horizon Europe ve Digital Europe programı da dahil 
olmak üzere Komisyon finansman araçlarının tamamı kullanılarak toplam 4 milyar Euro bütçe ayrılacak. 
Ayrıca, yeni teknolojileri, araştırmaları ve yeniliği desteklemek için, kanserle ilgili bilimsel ve teknik girişimleri AB düzeyinde 
koordine etmeye yardımcı olmak için yeni bir Kanser Bilgi Merkezi açılacak. Kişiselleştirilmiş tıbbı ve yenilikçi çözümleri 
iyileştirmek için yeni bilgisayar destekli araçların geliştirilmesini desteklemek amacıyla bir Avrupa Kanser Görüntüleme 
Girişimi kurulacak. 
Çocukların hızlı ve optimal tespit, teşhis, tedavi ve bakıma erişimini sağlamak için "Kanser Hastası Çocuklara Yardım 
Girişimi”nin başlatılmasıyla, özel olarak çocuklara odaklanılacak. Son olarak, Üye Devletler ve bölgeler arasındaki 
eğilimleri ve eşitsizlikleri belirlemek için, 2021'de bir Kanser Eşitsizlikleri Sicili hazırlanacak. 
 
Daha fazla bilgi için: 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/non_communicable_diseases/docs/eu_cancer-plan_en.pdf  
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/non_communicable_diseases/docs/eu_cancer-plan_annex_en.pdf 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_341 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_344 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-
union/cancer-plan-europe_en  
 
Medya iletişim: AB Bilgi Merkezi: info@abbilgi.eu , 228 2577 
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