3. MÝTUS:
RAKOVINA

JE ORTELEM

SMRTI
FAKT:

Rùzné typy rakoviny,
které se kdysi považovaly
za ortel smrti,

SE V SOUÈASNOSTI
DAJÍ LÉÈIT A
MNOHEM VÍCE
PACIENTÙ S
RAKOVINOU LZE
V SOUÈASNOSTI
LÉÈIT EFEKTIVNÌ.

POKROK V OBLASTI PREVENCE
A LÉÈBY RAKOVINY
Pokrok v rozpoznání rizik a prevence, èasné diagnostiky a léèby
revoluènì promìnil boj s rakovinou a následnì zlepšil perspektivu pacientù.

FAKTA
Rakovina v raném stádiu má, až na nepatrné výjimky, ménì smrtelných následkù
a dá se lépe vyléèit, než rakovina v pozdním stádiu.
Jen v samotných Spojených státech žije v souèasnosti 12 milionù Amerièanù
s rakovinou.
V zemích, které mají více než desetiletou praxi s plošnými programy preventivního vyšetøení rakoviny prsu, došlo k významnému snížení úmrtnosti na rakovinu
prsu. Napøíklad australský program preventivních mamografických vyšetøení
zavedený v roce 1991 pøispìl, bìhem uplynulých dvou desetiletí, ke snížení
úmrtnosti na rakovinu prsu témìø o 30 %.
Po plošném zavedení cytologických vyšetøení stìrù sliznice dìložního èípku se
prudce snížil poèet onemocnìní rakovinou dìložního èípku v bohatìjších zemích.
Poèet se dále snižuje - a v nìkterých zemích, napø. ve Spojeném království, došlo
od roku 1990 do roku 2010 k poklesu úmrtnosti na polovinu.

ARGUMENTY PRO
CELOSVÌTOVÝ BOJ
PROTI RAKOVINÌ
Finanènì efektivní strategie
kontroly rakoviny, napø.
preventivní vyšetøení rakoviny
prsu a rakoviny dìložního
èípku, a možnosti èasné
diagnostiky existují pro
všechny kategorie zdrojù a
lze je pøizpùsobit potøebám
rùzných populací.

DOSTUPNOST PROTIRAKOVINOVÝCH SLUŽEB
Dostupnost komplexních protirakovinových služeb vèetnì dostupnosti
zásadních lékù se naneštìstí do znaèné míry omezuje na bohaté zemì
a osoby.

FAKTA
Pøeklenutí propastného rozdílu mezi výsledky boje s rakovinou v
bohatých a chudých zemích je zásadním požadavkem z hlediska
spravedlnosti.
Dá se to provést - existují doklady o pøípadech s nízkou úrovní zdrojù,
kde jsou poskytovány efektivní onkologické služby v celém spektru
kontroly rakoviny a péèe o pacienty od prevence po paliativní léèbu.
Boøí se tím mýtus o tom, že podobný pøístup lze zajistit pouze s vysokými
zdroji.

ARGUMENTY PRO CELOSVÌTOVÝ
BOJ PROTI RAKOVINÌ
O základních prvcích kontroly
rakoviny a trvalé péèe musí rozhodovat jednotlivé zemì z hlediska
existujících zdrojù zdravotní péèe,
zdravotnické infrastruktury a zátìže,
kterou pro nì rakovina pøedstavuje.
Mìlo by se tak dít na základì
informací z registrù populací postižených rakovinou, informací o konkrétních rizicích rakoviny pro danou zemi
a o kulturních zvyklostech. Národní
plány kontroly rakoviny mají zohledòovat celé spektrum multidisciplinárních služeb zamìøených na boj proti
rakovinì.

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH
SLUŽEB NA VŠECH ÚROVNÍCH ZDROJÙ
Pro zajištìní spravedlnosti pøi prevenci rakoviny a péèe o pacienty
je zásadní zvyšování veøejného a politického povìdomí o existenci
a možnosti realizace øešení a jejich integrace na všech úrovních zdrojù.

FAKTA
Pøedstava, že øešení proti rakovinì jsou pro rozvojové zemì pøíliš složitá
a drahá, je bìžným omylem.
Náklady na intervence nemusejí být nedosažitelnì vysoké. V èele boje
za cenovì dostupné životnì dùležité vakcíny, napø. vakcínu proti lidským
papilomavirùm (HPV), stojí Globální aliance pro vakcíny a oèkování
(GAVI), která nedávno zajistila pro vhodné zemì podporu pøi oèkování
proti HPV na národní úrovni.

SVÌTOVÝ DEN BOJE PROTI RAKOVINÌ
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ARGUMENTY PRO CELOSVÌTOVÝ
BOJ PROTI RAKOVINÌ
Týmové, multidisciplinární programy
léèby zahrnující dostupné kvalitní a
úèinné léky proti rakovinì a preventivní vyšetøení, mají zároveò zahrnovat i další finanènì efektivní zpùsoby
léèby, vèetnì ozaøování. To má být
považováno za zásadní souèást
národního plánu kontroly rakoviny v
každé zemi. Všichni pacienti mají mít
pøístup k osvìdèeným multidisciplinárním službám zamìøeným na boj s
nádorovými onemocnìními. Jednoznaènou podmínkou pro úspìch je
dostupnost vèasné diagnostiky
rakoviny ve stádiu s nejvyšší pravdìpodobností vyléèení.

