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2. MÝTUS:
RAKOVINA

JE NEMOCÍ

BOHATÝCH,
STARŠÍCH LIDÍ
A ROZVINUTÝCH

ZEMÍ
FAKT:

RAKOVINA JE
CELOSVÌTOVOU
EPIDEMIÍ
Postihuje všechny vìkové
a socioekonomické
skupiny; rozvojové zemì
pøitom nesou neúmìrnou
zátìž.

JAK CELOSVÌTOVÌ BOJOVAT
PROTI RAKOVINÌ
Rakovina je celosvìtovým problémem, který se v chudších zemích
z hlediska zdraví veøejnosti stále prohlubuje.

FAKTA
Na nádorová onemocnìní v souèasnosti na celém svìtì umírá více lidí než na
HIV/AIDS, tuberkulózu a malárii dohromady. V roce 2008 zemøelo na rakovinu
více než 55 % z celkového poètu 7,6 milionu lidí v zaostalejších regionech svìta.
Podle odhadù zemøe v roce 2030 dokonce 60 až 70 % z pøedpokládaných 21,4
milionù nových pøípadù rakoviny v rozvojových zemích.
Rakovina dìložního èípku je pouze jedním z pøíkladù neúmìrné zátìže, která
spoèívá na rozvojových zemích. Více než 85 % z 275 000 žen, které každoroènì
umírají na rakovinu dìložního èípku, pochází z rozvojových zemí. Pokud se
situace ponechá bez kontroly, pak rakovina dìložního èípku zabije kolem roku
2030 každoroènì na 430 000 žen, které budou prakticky všechny pocházet z
tìchto zemí.
Dostupnost lékù proti bolesti se v jednotlivých regionech nesmírnì liší. Více než
99 % pacientù umírajících bez lékù a v bolestech pochází z rozvojových zemí. V
roce 2009 se na celosvìtové spotøebì opioidních analgetik podílely z více než
90 % Austrálie, Kanada, Nový Zéland, USA a nìkteré evropské zemì. Na zbylých
80 % svìtové populace pøipadalo ménì než 10 % celosvìtové spotøeby.

JAK CELOSVÌTOVÌ
BOJOVAT PROTI
RAKOVINÌ
Je nutné spravedlivì zajistit
dostupnost úèinných a
finanènì efektivních intervencí. Vhodnými prostøedky pro
dosažení tohoto cíle jsou
prevence, vèasná diagnostika
a léèba rakoviny. Jednotlivá
opatøení by mìla být provádìna v rámci národních plánù
kontroly rakoviny a mìla by
reagovat na zátìž, kterou
rakovina pøedstavuje pro
danou zemi. Všichni lidé mají
právo na úèinnou, kvalitní a
finanènì dostupnou léèbu
rakoviny bez ohledu na to,
kde žijí.

RAKOVINA V POROVNÁNÍ
S PØENOSNÝMI NEMOCEMI
Celá øada rozvojových zemí se v souèasnosti potýká s rostoucí
dvojnásobnou zátìží – pøenosné a nepøenosné nemoci
(ke kterým patøí rakovina).

FAKTA
I když nìkteøí lidé pochybují o vhodnosti a nezbytnosti intervence proti rozvoji
zhoubných nádorù v zemích, kde pøenosné nemoci vèetnì HIV/AIDS pøedstavují
velkou zátìž, ve skuteènosti dochází k zužování rozdílu mezi pøenosnými a nepøenosnými nemocemi. Napøíklad HIV/AIDS se v mnoha pøípadech mìní z akutního,
smrtelného onemocnìní na chronické a chronická onemocnìní jsou pøíèinou mnoha
typù rakoviny s vysokou mìrou výskytu v rozvojových zemích.
Na nepøenosné nemoci vèetnì rakoviny a na pøenosné nemoci nelze nahlížet jako
na konkurenèní onemocnìní - jedná se o celosvìtové zdravotní problémy, které
neúmìrnì zatìžují rozvojové zemì. Obì skupiny vyžadují integrovaný pøístup,
kterým by se vybudovala kapacita v národních zdravotnických systémech pro
ochranu pacientù vùèi celému spektru nemocí.

JAK CELOSVÌTOVÌ BOJOVAT
PROTI RAKOVINÌ
Souèástí posilování celkových
zdravotnických systémù v rozvojových zemích musí být zlepšení v
oblasti pøidìlování vhodných zdrojù
na doložitelném základì. Investice do
pøíèného pøístupu, který se soustøedí
na integraci zdravotnických služeb,
vèetnì zaèlenìní prevence a léèby
rakoviny do primární zdravotní péèe,
pùjdou na konkrétní priority boje s
rakovinou.

RAKOVINA A STÁRNOUCÍ POPULACE
Rakovina nepostihuje pouze starší osoby, ale i mladé muže a ženy,
èasto v nejproduktivnìjším vìku, zejména pak v rozvojových zemích.

FAKTA
V rozvojových zemích onemocní rakovinou pøibližnì 50 % osob mladších 65 let.
Pro jejich rodiny i celé populace je to tragédie, která mùže navíc ovlivnit dlouhodobý
ekonomický rozvoj.
Vìtšina ze 750 000 pacientek, každoroènì umírajících na rakovinu dìložního èípku
a rakovinu prsu, je v plodném vìku.
Rakovina pøitom zároveò postihuje i mladé lidi. V mnoha zemích je onkologické
onemocnìní hlavní pøíèinou smrti u dìtí ve vìku od 5 do 14 let. Úmrtnost je ale
pouze jednou stránkou vìci - ztráta pøíležitostí ke vzdìlání související s rakovinou a
tìlesnými omezeními èi invaliditou v koneèné fázi, brání plnému uplatnìní na trhu
práce. Významné náklady na léèbu dìtských pacientù mohou mít navíc tìžký dopad
na rodièe a peèovatele a mohou vést k dalšímu zabøednutí rodiny do chudoby.

JAK CELOSVÌTOVÌ BOJOVAT
PROTI RAKOVINÌ
Rakovina postihuje jednotlivé
pacienty, rodiny i komunity ve všech
vìkových skupinách. O základních
prvcích kontroly rakoviny a trvalé
péèe musí rozhodovat jednotlivé
zemì na základì znalostí zátìže,
kterou pro nì zhoubné nádory
pøedstavují. Pøitom mohou využít
registry populace postižené rakovinou a informace o konkrétních
rizicích rakoviny pro danou zemi pro
všechny vìkové skupiny.

RAKOVINA A BOHATSTVÍ
Dopad rakoviny na všechny populace je devastující. Nejhorší je ale pro
chudé, zranitelné a sociálnì znevýhodnìné osoby, které rakovinou
onemocní a umírají døíve.

FAKTA
Demografické rozdíly ve velké míøe odpovídají nejèastìjším faktorùm rizika vzniku
rakoviny, napø. nedostateèné výživì, kouøení, nedostatku pohybu a nadmìrné
konzumaci alkoholu.
Se socioekonomickým postavením souvisí i rozdílná dostupnost zdravotnických
služeb pro léèbu nádorových onemocnìní - chudé a zranitelné populace si nemohou
dovolit drahou léèbu rakoviny, kterou si pacienti musí èasto hradit ze svého, a navíc
èelí i dalším pøekážkám v léèbì, napø. velké vzdálenosti od kvalitních zdravotnických
zaøízení.

SVÌTOVÝ DEN BOJE PROTI RAKOVINÌ
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JAK CELOSVÌTOVÌ BOJOVAT
PROTI RAKOVINÌ
Opatøení k sociální ochranì, vèetnì
zdravotního pojištìní pro všechny,
jsou zásadním prostøedkem k
zajištìní plnì dostupné zdravotní
péèe a pøíležitostí pro všechny
pacienty i jejich rodiny k prevenci a
kontrole rakoviny. Osvìdèená úèinná
onkologická léèba a zdravotní služby
mají být dostupné pro všechny lidi za
stejných podmínek a bez následných
ekonomických problémù.

