Cum ne afectează
cancerul

Bolile netransmisibile, inclusiv
cancerul este una dintre cele “Zece
amenințări la adresa sănătății
globale.”

Anual,
9,6 milioane de
oameni mor de
cancer.
Progresul
este posibil

3,7 milioane oameni pot fi salvați în
fiecare an dacă acționăm.
Putem face multe.

Mutațiile genetice joacă un rol de 5-10% din tipurile de cancer. 40%
dintre tipurile de cancer sunt provocate de consumul de tutun și alcool.

Ce puteți să faceți pentru a
reduce riscul de cancer?
Alegeți alimente sănătoase
Mișcați-vă mai mult

Evitați poluanții și substanțele
chimice (inclusiv azbest,
pesticide,etc.).

Renunțați la fumat
Vaccinați-vă
Reduceți consumul de alcool
Stați inteligent la soare și
stați departe de solarii

Cunoașteți semnele
și simptomele

O sănătate bună
determină
productivitatea,
stabilitatea socială și
creșterea economică.
Ce costă
inacțiunea.

Costul global al cancerului este
1.16 trilioane USD

Ceea ce pierdem cu toții din punct de vedere financiar:

Productivitate pierdută
Costul
ingrijirilor de
sănătate

Pierderea venitului
gospodăriei

Calitatea vieții
redusă
Dizabilitate și moarte
prematură

Salvarea vieților economisește bani
Dacă am investi 11,4 miliarde USD în strategii de prevenire,
vom economi 100 miliarde USD pentru tratamentul
cancerului.

Faceți lumea un loc mai
sănătos pentru toți
Aproximativ 70% din toate decesele provocate de
cancer au loc în cele mai puțin dezvoltate părți ale
lumii.

De ce este asta?

90% dintre țările cu venituri mici și medii nu au acces la
radioterapie - una dintre modalitățile esențiale de a trata
cancerul.
Doar 5% din resursele globale pentru prevenirea și
controlul cancerului sunt cheltuite în țările cu
venituri mici și medii.
Până în 2040, cererea globală de chimioterapie împotriva
cancerului va crește de la 10 milioane la 15 milioane - se
așteaptă ca două treimi din această cerere să provină de la
pacienții care trăiesc în țările cu venituri mici și medii.

Inechități în accesarea serviciilor de
control a cancerului
Sexul, nivelul de educație, nivelul de venit și în ce parte a
țării trăiți afectează accesul și nivelul de diagnosticare,
tratament și îngrijire a cancerului.

Există inegalități în accesarea serviciilor de
control a cancerului pentru salvarea vieții:

Femei

Populații socioeconomice
vulnerabile

Copii

Populațiile
rurale și
îndepărtate

Să le oferim tuturor șanse mai bune, cu acces egal
la îngrijirea cancerului

Obiectivul
nostru este:
A reduce decesele premature
cauzate de cancer și decesele
cauzate de bolile
netransmisibile cu 25% până în
2025.

Cum ajungem?

Detectarea și
diagnosticarea
precoce

Date și
cercetare de
înaltă calitate

Progresul
este posibil.

Tratament în
timp util și
precis

Îngrijire paliativă
și de susținere
îmbunătățită

Astăzi, există 43,8 milioane de persoane
care sunt în viață în decurs de 5 ani de la
un diagnostic de cancer. Pe măsură ce
investițiile, informațiile, diagnosticele și
tratamentele se îmbunătățesc, șansele
de a supraviețui cancerului sunt din ce
în ce mai bune.
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