
Dublarea implementării activităţilor de cercetare 
știinţifică și în domeniul sănătăţii până în 20241

2
Asigurarea faptului că toţi europenii pot beneficia în 
urma cercetărilor în oncologie, indiferent de ţara în 
care locuiesc 

Creșterea capabilităţii și a capacităţii de cercetare în 
oncologie cu 25% în Europa de Est până în 20253

5 Atenuarea Brexit-ului facilitând implicarea Regatului 
Unit al Marii Britanii în cercetarea oncologică

6 Sporirea egalităţii de gen în cercetarea oncologică

7 Implementarea avansurilor în cercetare pentru 
eradicarea cancerelor generate de HPV până în 2030

Lansarea centrelor oncologice comprehensive 
drept puncte centrale de cercetare în oncologie 
și translatarea acesteia în mediul clinic

9 Stabilirea European Cancer Survivorship Research 
Plan până în 2023 

10
Livrarea unei interfeţe de date care să captureze și 
să în timp real impactul COVID-19 asupra cancerului 
până în 2023

11
Asigurarea faptului că activitatea studiilor clinice 
este menţinută și îmbunătăţită în Centrul și Estul 
Europei, în ciuda războiului din Ucraina

12
Dublarea cercetării cooperative în oncologice dintre 
Europa și ţările cu venituri scăzute și medii până în 
2027

8Dublarea fondurilor alocate cercetării în oncologie la 
50 euro/capita până în 20304

recomandările Comisiei Lancet Oncology cu privire la cercetarea europeană în domeniul cancerului

diferențe semnificative între estul și vestul europei în cercetare și în supraviețuirea pacienților oncologici

Sursă: European Groundshot—addressing Europe’s cancer research challenges: a Lancet Oncology Commission, 2022
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