
 
LA RESPOSTA DE LA FEDERACIÓ CATALANA ENTITATS CONTRA EL CÀNCER , CONSENSUADA 

AMB LES ORGANITZACIONS DE LA EUROPEAN CANCER LEAGUES, A LA CONSULTA EL 3 DE 

MARÇ DEL 2020 

El Pla Europeu contra el Càncer (BCP) ha de tenir com a objectiu organitzar la nostra societat i 

economia per beneficiar ciutadans de la UE, pacients amb càncer i supervivents. L’objectiu 

hauria de ser tancar les llacunes de desigualtats entre i dins dels Estats Membre, centrant-se 

en àrees clau on Europa hauria de treballar conjuntament per millorar el control i la cura del 

càncer. La BCP hauria de complementar i amplificar l'impacte dels plans nacionals i regionals 

de control del càncer. 

PREVENCIÓ 

Abordar els factors de risc modificables te beneficis addicionals per a totes les malalties no 

comunicables (NCD). S'ha de prioritzar la traducció de missatges del Codi europeu contra el 

càncer a accions polítiques, inclosos carcinògens relacionats amb el medi ambient i el treball i 

la immunització contra el VPH i l’hepatitis B. El BCP hauria de prendre el lideratge per regular 

els dispositius de bronzejat artificial com a problema de salut pública i no com a dispositiu 

comercial. 

La BCP s’ha de centrar intensament en la detecció precoç del càncer, ja que el diagnòstic 

oportú augmenta considerablement les probabilitats d’un tractament amb èxit i una major 

comprensió dels possibles signes d’alerta de càncer, entre els professionals sanitaris (HCP) i el 

públic. Es requereix suport per establir una plataforma permanent perquè les autoritats 

competents i els experts independents controlin, avaluïn i proposin recomanacions basades en 

evidències per millorar els programes de detecció del càncer basats en la població. 

S’ha d’afrontar la falta de claredat o el compromís amb la implementació d’estratègies òptimes 

per millorar la salut pública a través d’un canvi de conducta o de les polítiques i mesures 

reguladores . 

RECERCA 

Les inversions en R + I haurien de ser impulsades per la salut pública i les necessitats dels 

pacients, seguint els màxims estàndards de transparència i involucrant pacients i societat civil. 

L’R + I públic hauria de ser responsable i donar lloc a tecnologies sanitàries disponibles a l’hora 

oportuna per a aquells que ho necessitin i a un preu que poden permetre’s les persones, els 

sistemes de salut i els proveïdors de salut. 

S’ha de posar el focus en la investigació de comportaments que fomenten els patrons d’estil de 

vida que augmenten el risc de càncer i la gestió dels efectes secundaris a llarg termini dels 

tractaments i intervencions que milloren la qualitat de vida dels supervivents. 

Els esforços de recerca efectius estan condicionats a la possibilitat de compartir dades de salut 

individual de gran qualitat a tota la UE, a l'EEE i com a part de les col·laboracions mundials. La 

BCP hauria de donar suport a aquestes col·laboracions i afrontar els reptes que planteja la 



 
interpretació heterogènia del decret europeu de protecció de dades (GDPR) entre els estats 

membre. 

TRACTAMENTS 

El full de ruta identifica correctament que els costos del tractament per a moltes teràpies 

contra el càncer són elevats, amb l’anàlisi sovint limitat del benefici social i econòmic general 

d’aquests tractaments, que hi ha grans desigualtats en termes d’accés dels pacients als 

tractaments i que la innovació pot augmentar encara més aquests buits o diferències. 

La BCP ha d’incloure mesures concretes per salvaguardar la sostenibilitat dels sistemes 

sanitaris i l’accés dels pacients al tractament, com ara un marc regulador robust per evitar el 

seu mal ús (incloses les aprovacions accelerades en què falta suficient evidència sobre 

seguretat i eficàcia; protecció de patents i incentius en propietat intel·lectual, per exemple 

tractaments contra el càncer orfes) i donar suport als estats membre en la seva cooperació en 

la recerca d’horitzons, l’HTA i l’intercanvi d’informació sobre preus. 

La BCP hauria d'incloure mesurar l'extensió i les causes de l'escassetat de medicaments i 

suggerir un enfocament coordinat entre els Estat Membre. 

ATENCIÓ a PACIENTS I SUPERVIVENTS 

La BCP hauria d'aportar fons per a la creació de capacitat als Estat Membre especialment a la 

regió de la CEE, per assegurar la inversió estructural en mà d'obra, tecnologies i centres 

especialitzats d'excel·lència. 

La BCP s'ha de centrar en el pacient i s'ha de centrar en la qualitat de vida dels pacients i 

supervivents. Es promouran les bones pràctiques, especialment en termes d’integració plena 

de cures de suport i serveis psicosocials en l’atenció al càncer i la protecció contra la toxicitat 

financera del càncer tant per a pacients com per a cuidadors. 

 

 

 


