4. фебруар Светски дан борбе против рака
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Светска здравствена организација са Међународним удружењем за борбу против рака
сваког 4. фебруара обележава Светски дан борбе против рака. Међународно удружење
за борбу против рака ове године је покренуло нову трогодишњу кампању поводом
обележавања Светског дана борбе против рака у којој се окупљају појединци,
организације и владе широм света у циљу смањења неједнакости у приступу
превентивним услугама, дијагностици, лечењу и нези оболелих од рака.

У првој години кампање, фокус је на смањењу препрека у приступу превентивним
услугама, дијагностици, лечењу и нези оболелих од рака.

Сваке године 19,3 милиона особа оболи од неког облика рака, а 30-50% свих облика
рака се може спречити усвајањем здравих стилова живота, редовним скрининг
прегледима, раним откривањем и благовременим лечењем. Међутим, 75% свих
превремених смрт
их исхода
од рака
у свету до 2030. године и даље ће се
регистровати
ун
еразвијеним
и средње развијеним земљама
. Већина превремених смртних исхода од рака у овим земљама јавља се међу
различитим популационим групама због
разлика у нивоу
образовањ
а,
прихода, мест
а
становања, етничке припадности, расе, пола, сексуалне оријентације
или
старости
.
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Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” са мрежом института и
завода за јавно здравље планира промотивно-едукативне активности усмерене ка
информисању становништва о препознавању раних симптома и знакова малигних
болести и њиховом оснаживању да преузму одговорност за сопствено здравље и да се
на време јаве лекару ради контроле здравља, ране дијагностике и правовременог
лечења.

Такође је веома важно борити се против митова, дезинформација и заблуда у вези са
малигним болестима, јер одлагање и/или избегавање раног откривања, адекватног
лечења и неге, доводи до лошијег исхода по здравље.

Неопходно је оснажити читаву заједницу како би се креирало јавно мњење против
дискриминације људи оболелих од малигних болести, како на радном месту тако и у
здравственом систему и у читавом друштву.

За више информација посетите: www.worldcancerday.org/close-care-gap
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