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Správné strategie

DOKÁŽÍ ZAJISTIT
PREVENCI
NEJBÌŽNÌJŠÍCH
TYPÙ RAKOVINY
VE TØETINÌ
PØÍPADÙ.

PREVENCE RAKOVINY
Prevence je finanènì nejefektivnìjším a nejudržitelnìjším zpùsobem
dlouhodobého snižování celosvìtové zátìže, kterou rakovina pøedstavuje.

FAKTA
Celosvìtové, regionální a národní politiky a programy na podporu zdravého
životního stylu mohou podstatnì omezit vznik tìch typù nádorových onemocnìní, které mají pøímou souvislost s rizikovými faktory, mezi nìž patøí, nadmìrná
konzumace alkoholu, nezdravé stravování a nedostatek pohybu. Lepším
stravováním, zvýšeným množstvím pohybu a udržováním správné tìlesné
hmotnosti by se dalo zabránit pøibližnì tøetinì nejèastìjších typù rakoviny.
Na základì souèasných trendù se odhaduje, že kouøení bìhem 21. století zabije
miliardu lidí. Omezení kouøení je zásadnì dùležité. Souvisí totiž se 71 % všech
pøípadù úmrtí zpùsobených rakovinou plic a podílí se nejménì na 22 % všech
pøípadù úmrtí na nádorová onemocnení.
Situace v rozvojových zemích èasto pøekraèuje rámec zmìny chování - mnoho
zemí èelí dvojité zátìži, nejèastìji pak na následky infekcí vedoucích k rakovinì.
Chronické infekce jsou podle odhadù pøíèinou pøibližnì 16 % všech pøípadù
rakoviny na celém svìtì. V rozvojových zemích se tento poèet zvyšuje témìø na
23 %. Nìkolik typù rakoviny, které jsou v rozvojových zemích nejèastìjší, souvisí s
virovou nebo bakteriální nákazou. Jedná se napø. o rakovinu jater zpùsobenou
virem hepatitidy B (HBV), rakovinu dìložního èípku zpùsobenou lidským
papilomavirem (HPV) a rakovinu žaludku zpùsobenou bakterií Helicobacter
pylori (H. pylori). Z tohoto dùvodu má v rámci národních plánù kontroly rakoviny
dojít k zavedení bezpeèných, úèinných a dostupných vakcín.
K hlavním pøíèinám vzniku rakoviny, kterým lze pøedcházet, patøí i široká škála
vlivù životního prostøedí v osobním životì i v práci, napø. zneèištìní vzduchu v
interiéru, radiaèní záøení a nadmìrné sluneèní záøení.

ARGUMENTY PRO
CELOSVÌTOVÝ BOJ
PROTI RAKOVINÌ
Úèinná prevence nádorových onemocnìní na
národní úrovni vychází z
národního plánu kontroly
rakoviny reagujícího na
zátìž, který rakovina pro
danou zemi pøedstavuje, a
na výskyt rizikových faktorù
vzniku rakoviny. Jejím
úèelem je realizace politik a
programù v oblasti pøidìlování vhodných zdrojù na
doložitelném základì, které
snižují hladinu pùsobení
rizikových faktorù vzniku
rakoviny a zvyšují schopnost
osob zvolit si zdravý životní
styl.

INFORMOVANOST O RAKOVINÌ
Nedostateèná informovanost a povìdomí o rakovinì je zásadní
pøekážkou úèinné kontroly rakoviny a péèe o pacienty v rozvojových
zemích, a to zejména pøi diagnostice rakoviny v raných stádiích, kdy
se dá nemoc lépe vyléèit.

FAKTA
Mylné pøedstavy o diagnostice a léèbì rakoviny a stigma spojené s rakovinou
mohou u pacientù v mnoha rozvojových zemích vést k vyhledání alternativní péèe
místo standardní péèe, pøípadnì k nevyhledání žádné péèe. Zásadní je zde znalost
kulturního prostøedí a reakce na kulturní zvyklosti.
Povìdomí o rakovinì sice nadále obecnì zùstává v rozvojových zemích na nízké
úrovni, a to dokonce i mezi zdravotníky. Úroveò obav z rakoviny je ale vysoká a
veøejnost informacím o rakovinì vìnuje pozornost.
Je dùležité, aby si jednotlivé osoby, politici a zdravotníci uvìdomili, že rakovinì lze
v mnoha pøípadech zabránit odpovídající zmìnou životního stylu, že rakovinu lze
èasto vyléèit a že jsou k dispozici úèinné zpùsoby léèby bez ohledu na úroveò
zdrojù.

ARGUMENTY PRO CELOSVÌTOVÝ
BOJ PROTI RAKOVINÌ
Pøístup k úèinné prevenci rakoviny a
její program, zohledòují nejen
ekonomické faktory, ale také faktory
sociální a kulturní. Nejvìtší nadìji na
úspìch mají komplexní preventivní
programy, které zahrnují strategie
zlepšování znalostí o rakovinì v
rámci komunit, zdravotníkù a
politikù, zlepšování dostupnosti
služeb, propagování zdravých
potravin a zvyšování množství
pohybu.

Zkušenosti získané v nedávné dobì v oblasti programù preventivních vyšetøení a
oèkování v rozvojových zemích ukazují, že pokud lidé získají základní informace o
rakovinì a zjistí, jakým zpùsobem lze získat pøístup ke službám, pak se obvykle
snaží služby vyhledat. Stejnì tak dùležitá je i pøíprava strategií na podporu
aktivního vyhledání pomoci, k nimž patøí zvyšování informovanosti o zpùsobech
rozpoznání pøíznakù a projevù onemocnìní a znalosti toho, že vèasné vyhodnocení zlepší možnosti uzdravení.

VÝSLEDKY BOJE S RAKOVINOU
U vìtšiny typù rakoviny jsou výsledky boje s rakovinou v rozvinutých
a rozvojových zemích rozdílné.

FAKTA
Pacienti, u nichž by se rakovina dala v rozvinuté zemi vyléèit, zbyteènì trpí a
umírají kvùli nedostatku informací, zdrojù a dostupných, úèinných a kvalitních
onkologických služeb umožòujících èasnou diagnózu a vhodnou léèbu a péèi.
Údaje o poètech uzdravených dìtských pacientù s rakovinou jsou odrazem
neomluvitelných rozdílù v dostupnosti léèby a péèe ve svìtì. Každoroènì je na
celém svìtì novì diagnostikováno 160 000 dìtských pacientù s rakovinou.
Celosvìtovì více než 70 % dìtí s rakovinou pøitom nemá k dispozici úèinnou léèbu.
Výsledkem je nepøijatelnì nízká míra pøežití v rozvojových zemích na úrovni
zhruba 10 %. Tatáž míra èiní pøibližnì 90 % v zemích s vysokými pøíjmy.
V mnoha pøípadech je nejvìtším a nejménì pøijatelným problémem v oblasti
onkologické péèe nedostatek odpovídající paliativní péèe a nedostupnost lékù
proti bolesti u vìtšiny svìtové populace. Ke kontrole bolesti by u témìø 90 % všech
pacientù s bolestí zpùsobenou rakovinou, vèetnì dìtských pacientù, staèilo pár
lékù, které by se vešly na krátký seznam. A pøesto je odpovídající léèba bolesti
tìžko dostupná nebo nedostupná pro miliony pacientù s rakovinou.

SVÌTOVÝ DEN BOJE PROTI RAKOVINÌ
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ARGUMENTY PRO CELOSVÌTOVÝ
BOJ PROTI RAKOVINÌ
Je nutné spravedlivì zajistit dostupnost úèinných a finanènì efektivních
intervencí prostøednictvím prevence,
èasné diagnostiky a léèby rakoviny
provádìných v rámci národních
plánù kontroly rakoviny reagujících
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.

