
 
 
 

RAKOVINA A ROZVOJ
Nádorová onemocnìní pøedstavují velký problém pro rozvoj, 
ohrožují sociální a ekonomický pokrok po celém svìtì.

FAKTA

FAKT:  RAKOVINA
NENÍ POUZE
ZDRAVOTNÍ 
PROBLÉM
Rakovina má dalekosáhlé
sociální, ekonomické, 
rozvojové a lidskoprávní 
dùsledky.

JAK CELOSVÌTOVÌ 
BOJOVAT PROTI 
RAKOVINÌ

v ménì rozvinutých èástech svìta nalezneme pøibližnì 47% výskyt nádorových 
onemocnìní a 55% úmrtnost následkem zhoubných nádorù.

Situace se má nadále zhoršovat - pokud se souèasné trendy nezlepší, zastoupení 
nádorových onemocnìní v rozvojových zemích vzroste do roku 2030 na 81 %.

Vliv nádorových onemocnìní na jednotlivé pacienty, komunity a celé populace 
v souèasnosti ohrožuje dosažení Rozvojových cílù tisíciletí v roce 2015.

Rakovina je zároveò pøíèinou i následkem chudoby. Rakovina má negativní 
dopad na výdìleènou schopnost rodin pacientù. Rodiny pøitom, kvùli vyšším 
nákladùm na léèbu, zabøedají dále do chudoby. Chudoba, špatná dostupnost 
vzdìlání a zdravotní péèe zároveò zvyšuje riziko vzniku nádorových onemocnìní 
a smrti na následky rakoviny.

Rakovina ohrožuje další zlepšení v oblasti zdraví žen a rovnosti pohlaví. Rakovina 
dìložního èípku a rakovina prsu - tedy pouhá dvojice onemocnìní - odpovídá za 
více než 750 000 pøípadù úmrtí. Ve velké vìtšinì pøípadù se jedná o pacientky 
v rozvojových zemích.

Prevence a kontrola 
zhoubných nádorù se 
musí stát souèástí nových 
cílù globálního rozvoje 
pro období po roce 2015.

Rozšíøením cílù globální-
ho rozvoje o intervence 
pokrývající celou oblast 
kontroly rakoviny, mùže 
dojít k posílení zdravot-
ních systémù a zvýšení 
schopnosti reakce na 
veškeré zdravotní 
problémy, kterým jsou 
vystaveni pacienti a jejich 
blízcí. 
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ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ
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Rozvojovými cíli tisíciletí se rozumí osm mezinárodních rozvojových cílù, které byly oficiálnì definovány po summitu Rozvojo-
vých cílù tisíciletí Organizace spojených národù (OSN) v roce 2000 na základì pøíslušné deklarace Spojených národù. Celkem 
189 èlenských státù OSN pøislíbilo, že odstraní extrémní chudobu a celou øadu nedostatkù. Pøíslib byl rozpracován do podoby 
osmi Rozvojových cílù tisíciletí, které se týkají extrémní chudoby a hladu, zdraví matek, dìtské úmrtnosti, rovnosti pohlaví, 
udržitelného rozvoje životního prostøedí, základního vzdìlání pro všechny, HIV/AIDS a svìtového partnerství pro rozvoj.

Zmìnou politiky ve zdravotnictví i v oblastech mimo zdravotnictví, napø. 
ve školství, finanèním sektoru, sektoru rozvoje, dopravy, zemìdìlství aj., 
lze zabránit vìtšinì pøedèasných úmrtí na rakovinu.

Z hlediska podpory prevence a kontroly nádorových onemocnìní je 
stejnì tak dùležitý i celospoleèenský pøístup zahrnující obèanskou 
spoleènost (napø. nevládní organizace), akademickou veøejnost, 
soukromý sektor, onkologické pacienty a jejich blízké a další, jejichž 
život rakovina ovlivòuje. 

Další informace jsou uvedeny na stránkách
http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview.html

Nezbytnou podmínkou úèinné prevence a kontroly nádorových 
onemocnìní je angažovanost celé vlády, nejen ministerstva 
zdravotnictví.

Je levnìjší investovat do prevence a èasné diagnostiky rakoviny, 
než øešit následky.

Odhadované roèní náklady související s rakovinou dosáhnou v roce 2030 
èástky 458 miliard USD. Finanènì efektivní strategie na odstranìní 
hlavních rizik vzniku rakoviny (kouøení, nadmìrná konzumace alkoholu, 
nezdravé stravování, nedostatek pohybu aj.) by si pøitom vyžádaly pouze 
2 miliardy USD roènì.

Nepøenosná onemocnìní jsou každoroènì pøíèinou smrti u 65 % 
pøípadù. V roce 2007 na nì byla vyèlenìna necelá 3 % celkové rozvojové 
pomoci. Na HIV/AIDS pøitom bylo vyèlenìno pøibližnì 40 %.

JAK CELOSVÌTOVÌ BOJOVAT 
PROTI RAKOVINÌ

Základem pro rozvoj a zavedení 
strategií a programù, které snižují 
riziko, prosazují zdravé chování a 
zavádìjí úèinné a finanènì dostupné 
intervence k èasné diagnostice, léèbì 
a péèi o onkologické pacienty, je 
pøístup celé vlády, který propaguje 
interdisciplinární pøístup a spolupráci 
jednotlivých ministerstev.

JAK CELOSVÌTOVÌ BOJOVAT 
PROTI RAKOVINÌ

Investice do osvìdèených, finanènì 
efektivních øešení v oblasti boje s 
rakovinou jsou nezbytnì nutné.
Zdroje je nutné vyèleòovat podle 
konkrétní situace a potøeb jednotli-
vých zemí stanovených v rámci 
národního plánu kontroly nádoro-
vých onemocnìní.

SVÌTOVÝ DEN BOJE PROTI RAKOVINÌ


