Клучни прашања

Намалување на
јазот во вештините

Една од најголемите пречки со кои се
соочуваме денес во обезбедувањето
квалитетна нега на ракот, е недостатокот на обучени здравствени работници.

Јазот во вештините

Утврдувањето и решавањето
на овој јаз е единствен начин
за постигнување напредок во
намалувањето на ракот.
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Недостаток на вештини
Во многу делови од светот, а особено во оддалечените и руралните региони, постои сериозен
недостиг од даватели на здравствени услуги за
рак (особено онколози и медицински сестри на
онкологија). Всушност, некои земји немаат ни
клинички онколози за да обезбедат грижа.
Покрај недостигот на општи онколози, постои и
недостаток на специјалисти онколози - на пример
- гинеколошки онколози со вештини и искуство
во рак на јајниците, ракот на грлото на матката и
вагиналниот рак. Исто така и во педијатриската
онкологија, каде лекарите и медицинските сестри кои
се специјализирани за заштитата на ракот кај децата,
се во многу ограничен во број.
Како што бројот на случаи на рак се зголемува исто
така се зголемува и јазот на вештини, така што тоа
врши голем притисок врз здравствените работници
и здравствените системи, и влијае директно на
квалитетот на грижата за пациентите при што
дополнително ги влошува недостатоците во здравјето
кај ракот кои веќе постојат.

Несоодветното образование на давателите на
здравствени услуги е клучно и едно од најважните
прашања во обезбедувањето и овозможувањето
на квалитетна нега за ракот. За да се обезбеди точна
дијагноза и квалитетен третман, мора да се свртиме
да се направи тоа е да се воведе тренинг со кои би
се обучиле здравствените работници низ целиот
континуум кој што се бави со овозможување на нега
на рак.
Исто така, давателите на здравствени услуги можат
да бидат обучени да ги препознаат раните знаци
и симптоми, да научат соодветни мерки за рано
откривање на ракот, да обезбедат безбедна и
правилна администрација на третмани за рак и да
бидат способни да доставуваат палијативна нега и
справување со болката и вознемиреноста поради
природната тежина на темата.
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Што можеме да направиме?
•

Залагање и вложување на повеќе ресурси во
обуки со кои би се зголемил бројот на здравствени
работници во доменот на онкологијата.

•

Здравствените работници би можеле да го
поддржат развојот на некои локално прилагодливи
методи како и културолошки материјали што се
од сензитивна природа за одредени популации
и со тоа би можеле да го подобрат и унапредат
трансферот на знаење како и неговта размена.

•

Едукаторите иновативно можат да ја зголемат
употребата на мобилна и онлајн технологија за
дополнување на веќе постоечките стандардни
методи.

•

Во болниците, клиниките и владите, секаде
каде што е можно, може да се изградат или на
веќе постоечките капацитети да се доградат или
обезбедат, центри за за обуки и тренинзи.

•

Вклучување на не-канцерогени специјалисти,
како што се здравствените работници во
заедницата, клинички здравствени асистенти,
медицински сестри и лекари во задачите за
нега на рак (на пример, ефективни клинички
испитувања на дојка, изведување на
дијагностички тестови).
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