Клучни прашања

Мерки на
Владата и
одговорност
Проактивни и ефективни активности на
национално планирање на здравјето е
можно и изводливо во секоја земја, и
кога владите ги забрзуваат напорите за
намалување и спречување на рак, тие
ги ставаат нивните нации во посилна
позиција за да напредуваат социјално и
економски.

Како владите преземаат акција
•

Nационални планови за контрола на ракот
(NCCPs): Владите развиваат вакви планови за да ги
идентификуваат националните приоритети и како
земјите ќе работаат со граѓанските организации,
академици, агенции на ОН, меѓународни донатори и
соодветни организации од приватниот сектор за да
ги постигнат овие планови.

•

Контрола на тутунот: Владите можат да преземат

Ракот го поткопува националниот развој

водечка улога во намалувањето на потрошувачката

Ракот е голема пречка за одржливиот развој,

прописи за обична амбалажа, рекламирање и

на тутун преку даноци, јавни простори без пушење,
ограничување на законската возраст за употреба на

поткопувајќи ги социјалните и економските

тутун.

достигнувања низ целиот свет, особено во земјите со
низок до среден доход.

•

охрабрат поздравите навики преку оданочување на

Високите трошоци за лекување на рак кои се бараат

шеќерните пијалоци, намалување на маркетингот

од семејствата за да обезбедат нега и поддршка, како

на нездравата храна за децата, и промовирање на

и попреченоста или зголемување на смртните случаи

лесно разбирливи налепници на пакуваната храна.

на рак е закана за подобрување на економскиот,
социјалниот и човечкиот развој.
Како граѓани и поборници, можеме да ги искористиме
нашите гласови да ги притиснеме нашите влади да
преземат решителна акција околу рак, вклучувајќи и
обезбедување на соодветни ресурси и ставање на
ракот во срцето на здравствените и развојни планови.

Справување со дебелината: Владите можат да ги

•

Вакцинација: Владите вклучуваат две клучни
антиканцерогени вакцини (против Хепатитис Б и
Хуман папиломавирус) во националните планови,
со помош на организации како Гави алијансата за
вакцини каде што е потребно.
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•

Рано откривање: Владите работат со различни
партнери за да се подобри свеста за различните
знаци и симптоми навообичаените видови на рак

•

Што можеме да направиме?
•

Дознајте повеќе: дознајте што прави Вашата влада

на национално ниво и инвестираат во скрининг и

за лекување на ракот.Дали имате национален

дијагностички програми за рано откривање на рак.

план за борба против рак или национален за
неинфективни болести? Дали постојат политики за

Подобрување на пристапот до основните лекови

вакцинација или контрола на тутунот? Дали вашата

и технологии: Владите ги користат насоките на

земја врши скрининг и рано откривање, дали ова е

СЗО за развој на основните лекови и технолошки

поврзано со третманот или со палијативна грижа?

листи за третирање на приоритетните национални
болести, а потоа ги користат за намалување на

•

Кренете го гласот: споделете ги материјалите

набавната цена и достапноста на овие третмани на

за Светскиот ден за борба против ракот за да

национално ниво - вклучително и за палијативна

помогнете да ги потенцирате клучните дејства што

грижа.

земјата може да ги преземе за подобрување на
ракот на национално ниво, помогнете да се отфрлат
митовите и заблудите дека ништо не може да се

“Здравјето е фундаментално човеково право,
така што гарантирање на
универзален пристап до
здравствените услуги е
една од нашите должности
како држава“.

направи против ракот и да се поттикне владата да
се заложат за спроведување на резолуцијата за рак.
•

Оспособување на себе и на вашите заедници:
да научат повеќе за тоа какви напори за контрола
на ракот се преземаат на национално ниво и
помогнете тие да се поздрават на Светскиот ден на
ракот, споделување на информациите за контрола
на ракот и можностите да се крене гласот за
посилна контрола на ракот.
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