Клучни прашања

Финансиски
и економски 		
влијанија
Постои огромен финансиски
аргумент за издвојување на ресурси
за контрола на ракот. Финансиските
инвестиции може да бидат
рентабилни и може потенцијално
од глобалната економија да спасат
милијарди долари за трошоци за
третман на рак и нудат позитивни
придобивки во зголемен процент на
опстанок, продуктивност и подобрен
квалитет на живот.

Спасувањето на животи
спасува пари
Глобално и национално
економско влијание
Ракот е едно од клучните прашања што предизвикува
економско и финансиско оптоварување во светот
денес.
Зголемената инциденца на рак значи дека
здравствените буџети на државите во светот се
загрозени, со нации кои се соочуваат со изгубена
продуктивност заради прерана смрт и одземено
време од работа.
Јавните буџети за лекови и медицинска опрема
исто така се засегнати заради високата цена на
лекувањето.

Финансиски товар на поединците и
семејствата
Поединците кои живеат со рак и нивните
негуватели често имаат двоен удар на нивните
финансии.
Трошоци за тековните и за скапите третмани како
хирургија или хемотерапија и изгубени приходи
и придобивки од намалување на работното
време може да се искомбинира и да создаде
катастрофален финансиски товар.
За многумина, ова може да доведе до исцрпување
на заштедата, позајмување на пари или продажба на
одредени добра. Оние кои се соочуваат со тоа, често се
откажуваат од медицинските услуги, заради трошоците
за транспорт, намалување на средствата за храна,
образование или проблеми при обврските за плаќање
на сметки.

Докажан факт:
Вкупните годишни економски
трошоци за рак се проценуваат
на околу 1,16 трилиони долари.
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Заштеда на животи може 			
да заштеди пари
Инвестициите во превенција на ракот, раното

Што можеме да направиме?
•

политиките за платено боледување и платен

откривање и контролата е од клучно значење за да
се помогне и да се спаси животот. Но, тоа може
исто така да заштеди пари.

одмор за нега
•

Социјалните и здравствените работници
исто така можат да бидат подготвени за да им

Постои силен и финансиски аргумент за

помогнат на пациентите и старателите да ги

инвестирање: преземањето на акција може да

сфатат финансиските потреби за тековните

биде рентабилно и нуди враќање на инвестицијата.

третмани, лекови и нега
•

Докажан факт:
Инвестирање на 11 милијарди
долари во стратегии за превенција на ракот кај земји со
ниски и кај земји со среден
приход, ова потенцијално
може да заштеди 100 милијарди долари за трошоци за
третман на рак.

Работните места можат да ги поддржуваат

Финансискиот сектор, вклучувајќи го и
банкарството и осигурителната индустрија
може да помогнат и да обезбедат нивните
производи и политики да одговорат на
потребите на пациентите со рак

•

Владите можат да донесат политики што ќе
обезбедат доволна финансиска поддршка и
придобивки за пациентите со рак и нивните
старатели

•

Владите треба да размислат за инвестирање
во грижата за рак, како основна компонента на
сите здравствени системи

•

Владите треба да ги користат националните
податоци за ракот и да ги индетификуваат

“Треба да ја смениме
приказната. Здравјето
не е цена. Тоа е инвестиција“.

најефективните интервенции кои ќе обезбедуваат
максимални здравствени придобивки за
расположливите ресурси.
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