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Declarația Drepturilor Pacientului European suferind de cancer:
Un Catalizator pentru Schimbarea inegalității tratării cancerului în Europa
4 februarie 2014, Strasbourg, Franța. Un grup unic de organizații de susținere a pacienților, lideri în asistență
medicală (inclusiv doi foști miniștri și un laureat al premiului Nobel), precum și membrii ai Parlamentului
European împotriva Cancerului (MAC), și-au unit forțele pentru a lansa Declarația Drepturilor Pacientului
European de Cancer, lansare ce va coincide cu Ziua Mondială a Cancerului, în cadrul Parlamentului European de la
Strasbourg. Rezultatul a peste doi ani de muncă și angajament la scară largă, inițiativa este condusă de European
Cancer Concord (ECC) și reprezintă un îndemn de a acționa împotriva diferențelor semnificative existente în
prezent în rândul pacienților europeni care suferă de cancer. Printre vorbitorii care au luat parte la lansare se
numără și Tonio Borg, Comisarul European pentru Sănătate și Protecția Consumatorilor.
“Această povară tot mai mare a cancerului va avea un impact nu numai asupra pacienților și familiilor acestora,
dar va reprezenta o problemă importantă și pentru sistemele de sănătate și pentru competitivitatea economică a
Europei”, a declarat Prof. Patrick Johnston, Co-Președinte al ECC și Decan al Facultății de Medicină, Stomatologie
și Științe Biomedicale din cadrul Universității Queens din Belfast, Marea Britanie. “Suntem mândri de faptul că
această Declarație a Drepturilor reprezintă contribuția medicilor oncologi și a liderilor de lobby pentru pacienți din
17 țări europene, din cadrul a peste 1.000 de organizații naționale, precum și a milioanelor de pacienți de cancer și
supraviețuitori din Europa”, a adăugat Prof. Mark Lawler, Manager de Proiect al ECC, cu sediul la Universitatea
Queens din Belfast.
În Europa, în 2012, 3,45 milioane de persoane au fost diagnosticate cu cancer, provocând 1,75 milioane de
decese, ceea ce înseamnă 3 decese pe minut cauzate de această boală letală. În 28 din cele 53 de țări europene,
cancerul a luat locul bolilor cardiovasculare devenind principala cauză a decesului prematur. Mai mult decât atât,
îmbătrânirea exponenţială a populaţiei ne arată că dacă nu se iau măsuri eficiente de tratament si prevenţie, 1
persoană va muri de cancer la fiecare 10 secunde.
Diferențe semnificative în privința incidentelor și deceselor provocate de cancer sunt foarte evidente în Europa,
reflectând inegalitățile dintre sistemele naționale de sănătate la accesul îngrijirii optime împotriva acestei boli. În
coloanele “Sănătate în Europa” publicate de The Lancet, cancerul este cea mai amintită cauză a creșterii deceselor
în cadrul țărilor din Europa.
Cele trei principii centrate pe pacient care stau la baza Declarației Drepturilor Pacietului european suferind de
cancer sunt:
Articolul 1: Dreptul fiecărui cetățean european de a primi cele mai exacte informații și de a fi implicat proactiv
în îngrijirea sa.
Articolul 2: Dreptul fiecărui cetățean european la accesul optim și în timp util la asistența de specialitate
corespunzătoare, bazată pe cercetare și inovare.
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Articolul 3: Dreptul fiecărui cetățean european de a primi asistență în cadrul sistemelor de sănătate care să
asigure rezultate îmbunătățite, reabilitarea pacientului, cea mai bună calitate a vieții și asistență medicală la
prețuri accesibile.
Lansarea Declarației Drepturilor în Parlamentul European, de Ziua Mondială a Cancerului, reprezintă o dovadă
clară a dorinței Grupului de a-și concentra atenția asupra naturii inegale de îngrijire a cancerului în Europa, de a se
implica și de a influența reprezentanții politici, și, cel mai important, de a oferi posibilitatea fiecărui cetățean
european de a utiliza Declarația Drepturilor sub forma unui catalizator, cu scopul realizării unor schimbări
eficiente în furnizarea serviciilor de îngrijire a cancerului în propria țară/regiune.
“Declarația Drepturilor Pacientului European de Cancer este o cartă a pacientului care își propune să abordeze
inegalitățile cu care persoanele bolnave de cancer din Europa se confruntă zi de zi, inegalități ce vizează statutul
socio-economic, vârsta, accesul la îngrijirea de calitate și lipsa unui plan național cuprinzător de control al
cancerului”, a declarat Francesco de Lorenzo, membru ECC și Președinte al Coaliției Europene a Pacienților cu
Cancer (ECPC), cel mai mare grup de susținere al pacienților din Europa. “Povara economică a cancerului se
apropie în prezent de 1000 de miliarde de euro la nivel mondial, ceea ce o plasează pe locul 1 în clasamentul
bolilor care provoacă pierderi financiare în economia noastră globală. Sperăm ca acest parteneriat unic va aduce
beneficii reale pacienților care suferă de cancer”, a adăgat acesta.
“Suntem mândri de asocierea cu această inițiativă”, a declarat Alojz Peterle MEP (Slovenia), Președintele Grupului
MEP Împotriva Cancerului (MAC), și un susținător cheie al ECC și ECPC. „Reprezintă un mandat clar către colegii
noștri prin intermediul căruia este exprimată nevoia de a realiza o schimbare eficientă în beneficiul pacientului
european bolnav de cancer”, a adăugat el.
“Acest parteneriat egal între pacienți și profesioniști în îngrijirea medicală pe care ECC l-a creat și cultivat, oferă o
rampă de lansare pentru schimbarea necesară livrării unor rezultate mai bune pentru cetățenii și societățile
europene”, a declarat Prof. Thierry Le Chavelier, Co-Președinte al ECC și Președinte al Institutului de Oncologie
Toracică, Institutul Gustave Roussy din Paris, Franța.
“Lansarea Declarației Drepturilor în Parlamentul European cu ocazia Zilei Mondiale a Cancerului subliniază dorința
noastră și angajamentul Parlamentului European de a elimina diferențele în îngrijirea cancerului în rândul
cetățenilor europeni. În contextul socio-economic actual din Europa Centrală, de Est și de Sud, unde sistemele
publice de îngrijire se află sub presiunea constantă a măsurilor de austeritate, pacienții bolnavi de cancer și
familiile lor sunt primii care simt impactul asupra sănătății lor, costurilor și calității vieții”, a declarat Daciana
Sârbu (S&D MEP, România), membru al Comitetului pentru Sănătate, Mediul Public și Siguranța Alimentară,
Parlamentul European.
Cu scopul de a coincide cu lansarea și de a furniza baza de dovezi necesară inițiativei, au fost publicate două
lucrări în cadrul jurnalelor internaționale despre cancer – Lancet Oncology i și The Oncologist ii.
Unul din trei oameni mor din cauza acestei boli fatale. Cancerul nu cunoaște limite, afectând toate sectoarele
societății. Așadar, în ciuda constituentelor individuale, lansarea Declarației Drepturilor Pacientului de Cancer
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European demonstrează că trebuie să concurăm, nu unul împotriva celuilalt, ci împotriva dușmanului comun:
Cancerul.
Contacte
Mark Lawler
Universitatea Queen din Belfast
Telefon: +44 (0)28-9097-2931
Mobil: +353 (0) 87 2263949
Adresă de email: mark.lawler@qub.ac.uk

Mihaela Militaru
Coaliția Europeană a Pacienților cu Cancer
Telefon: +32 234 201 04
Mobil: +32 473 49 18 43
Adresă de email: mihaela.militaru@ecpc.org
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Context
European Cancer Concord (ECC) este o iniţiativă centrată pe pacient, născută din nevoia de a oferi cetăţenilor
europeni un standard optim de îngrijire şi de cercetare a cancerului. Principiile după care se ghidează această
iniţiativă sunt consolidarea şi protejarea drepturilor pacienţilor bolnavi de cancer. ECC a fost înfiinţată în urmă cu
2 ani sub preşedinţia Society for Translational Oncology (STO).
ECC implică liderii în oncologie şi în susţinerea pacienţilor din 17 ţări europene, reuniți într-un parteneriat unic
pentru a aborda inegalităţile în îngrijirea şi cercetarea cancerului şi pentru a contribui la dezvoltarea soluţiilor
eficiente pentru cetăţenii şi societăţile europene. Până în prezent, peste 20 de organizaţii europene şi paneuropene de susţinere a pacienţilor care suferă de cancer, reprezentând peste 1000 de organizaţii naţionale şi
milioane de pacienţi care suferă de cancer sau sunt supravieţuitori ai cancerului din Europa, au devenit parteneri
activi.
Angajamentul şi promulgarea reprezintă o parte esenţială a strategiei ECC, atât la nivel pan-european, cât şi
naţional. Acest lucru a implicat interacţiunea cu European CanCer Organisation (ECCO), prin intermediul
Comitetului de Susţinere a Pacientului şi cu European Cancer Patient Coalition (ECPC) şi European Cancer Leagues
(ECL), două dintre cele mai mari organizaţii pan-europene de sprijinire şi susţinere a pacienţilor. Angajamentul cu
societăţile naţionale de cancer şi cu Departamentele Naţionale de Sănătate sau echivalentele lor ajută la
încorporarea iniţiativei la nivelul local al fiecărui stat membru.
Acest parteneriat va încuraja şi va atrage implicarea multilaterală. Pacienţii, organizaţiile de susţinere a pacienţilor
şi personalul medical reprezintă piatra de temelie a acestei iniţiative, însă cuprindem şi familiile celor care suferă
de cancer, îngrijitorii pacienţilor, dosarele de cancer, organizaţiile de caritate, societăţile ştiinţifice, industria,
agenţiile guvernamentale, policienii şi parlamentarii, Comisia Europeană, plătitorii de asistenţă medicală, agenţiile
de evaluare a tehnologiei medicale şi alte părţi interesate.
Despre ECPC
Înfiinţată în 2003, Coaliția Europeană a Pacienților cu Cancer este vocea pan-europeană a comunităţilor
europene a pacienţilor care suferă de cancer, reprezentând interesele tuturor categoriilor afectate de această
boală., de la cele mai comune, până la cele mai rare forme de cancer. Cu motto-ul “Nimic despre noi fără noi!”
(“Nothing about us without us!”), EPC reprezintă 341 de Organizaţii Membre în 46 de ţări. (http://www.ecpc.org)
Despre STO
Society for Translational Oncology este o asociaţie profesională dedicată accelerării descoperirilor şi decodificării
tratamentelor noi importante din domeniul tratării cancerului în cel al practicii în oncologia globală. Aceasta are
rolul de punte între descoperirea şi tratatarea finală a pacienţilor care suferă de cancer. STO asigură activităţi
educaţionale în multe domenii, inclusiv screening, prevenirea, diagnosticarea şi tratarea pacienţilor cu cancer.
(http://sto-online.org)
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Anexă 1: Lista actuală a Susţinerii Pacienţilor ECC/ Parteneri Nonguvernamentali
Parteneri ECC 1
Cancer Research UK
Central European Cooperative Oncology Group (CECOG)
Chronic Myeloid Leukaemia Advocates Network
Dutch Breast Cancer Organisation (BVN)
Europa Donna
EuropaColon
European Alliance for Personalised Medicine (EAPM)
European Cancer Leagues (ECL)
European Cancer Patient Coalition (ECPC)
European Men’s Health Forum (EMHF)
European Organisation for the Research and Treatment of Cancer (EORTC)
European Patient’s Academy of Therapeutic Innovation (EUPATI)
Inspire 2 Live (I2L)
International Brain Tumour Alliance (IBTA)
International Confederation of Childhood Cancer Parent Organisations (ICCCPO)
Irish Cancer Society (ICS)
Italian Association of Cancer Patients (AIMaC)
Italian Federation of Volunteer-based Cancer Organizations (F.A.V.O.)
Leukaemia Patient Advocates Foundation (LPAF)
Myeloma Patients Europe (MPE)
Northern Ireland Cancer Research Consumers Forum (NICRCF)
Sarcoma UK
Sarcoma Patients EuroNet
1

ECC se implică activ în parteneriate alături de alte organizații profesionale/ organizații pentru susținerea pacienților/
organizații nonguvernamentale

i
ii

THELANCETONCOLOGY-D-13-0154.S1470-2045(13)70552-7 (need correct online reference added)
The Oncologist (http://theoncologist.alphamedpress.org/content/early/2014/02/03/theoncologist.2013-0452.abstract)

