Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului 2015

Tratament pentru toţi bolnavii
Stă în puterea nostră
Toți oamenii au dreptul de a accesa un tratament de calitate şi eficient pentru cancer și servicii de
calitate, în condiții de egalitate, indiferent de aria geografică și fără să sufere dificultăți
economice, ca o consecință.
Obiectivele Declarației Mondiale împotriva Cancerului care trebuie atinse până în anul
2025:

Obiectivul 1
Sistemele de sănătate vor fi consolidate pentru a asigura furnizarea unor programe pentru
controlul cancerului, eficace şi complete, centrate pe oameni, pe tot parcursul vieţii acestora.

Obiectivul 7
Accesul la diagnostic precis pentru cancer, tratament multidisciplinar corespunzător, îngrijiri de
susţinere, servicii de reabilitare şi îngrijiri paliative, incluzând disponibilitatea unor medicamente
şi tehnologii esenţiale accesibile, vor fi îmbunătăţite pentru pacienţii cu cancer din toate ţările.

Obiectivul 8
Măsurile eficiente de control al durerii şi de management al suferinţei, vor fi disponibile pentru
pacienţii cu cancer din toate ţările.
Provocarea
- Sistemele de sănătate subfinanţate și lipsa de protecție socială din multe țări cresc decalajele în
accesul la serviciile pentru cancer și sporesc riscul financiar. Populațiile vulnerabile, inclusiv
femeile, se confruntă adesea cu bariere în calea accesului la diagnosticare precoce sau tratament,
iar copiilor și adolescenților li se refuză adesea accesul la medicamente pentru cancer, care pot
salva vieţi.
- O serie de bariere afectează accesul la medicamente și tehnologii esenţiale pentru cancer în
regiunile sărace, inclusiv vaccinurile la prețuri inaccesibile și restricțiile legislative. Decalaje
mari există și în accesul la radioterapie curativă sau pentru ameliorarea durerii.
- Există o povară financiară mare asociată cu cancerul, atât pentru pacienţi, cât si pentru cei care
îi ingrijesc și un impact al deceselor şi invalidităţilor generate de cancer asupra pieţei muncii,
care împiedică productivitatea și dezvoltarea națională, costul pentru cancer estimat urmând să
atingă 458 miliarde de dolari pe an până în anul 2030.
Răspunsul la această provocare stă în puterea nostră, dacă vom acţiona împreună pentru:
- Consolidarea sistemelor de sănătate care oferă servicii de prevenire și de îngrijire pentru cancer
- Îmbunătățirea accesului la medicamente și tehnologii esențiale pentru cancer
- Reducerea poverii financiare generate de cancer asupra indivizilor, familiilor și a economiilor

Răspunsul la provocare
Consolidarea sistemelor de sănătate care oferă servicii de prevenire și de îngrijire pentru
cancer
- Cancerul este o boala complexă, tratamentul adecvat al celor mai multe tipuri de cancer
necesitând o abordare multilaterală. Planurile Naționale pentru Controlul Cancerului trebuie să ia
în considerare întregul spectru al serviciilor multidisciplinare pentru cancer și al infrastructurii
pentru prevenire, diagnosticare, depistare precoce, tratament şi îngrijire paliativă.
- Aceste planuri trebuie să includă eforturi pentru a oferi sprijin psiho-social care să se adreseze
impactului deplin al cancerului asupra bunăstării emoționale, mentale și fizice a pacienților,
familiilor acestora și a celor care îi îngrijesc.
- Planurile Naționale pentru Controlul Cancerului au, de asemenea, un rol vital în consolidarea
sistemelor de sănătate, prin abordarea constrângerilor cheie asupra furnizării de servicii eficiente
pentru cancer. Aceasta include asigurarea unui personal medical specializat, infrastructură,
finanțare adecvată şi concentrarea cercetării asupra a ceea ce este cel mai necesar, astfel încât
cunoștințele existente să fie transpuse în rezultate practice pentru pacienţi.

Atingerea echității în accesul la medicamente și tehnologii esenţiale pentru cancer
- Îmbunătățirea accesului la tratament pentru cancer cu prețuri accesibile trebuie să fie o
prioritate reală pentru agenda de dezvoltare post-2015.
- Ghidat de Lista de Medicamente Esențiale a OMS procesul național de de planificare a
cancerului trebuie să identifice o listă de medicamente esenţiale pentru cancer pentru formare,
aprovizionare și rambursare, în combinație cu dezvoltarea la nivel naţional de ghiduri clinice
bazate pe dovezi.
- Autoritățile naționale trebuie să ia în considerare mecanisme pentru a crește eficiența
achizițiilor publice, aprovizionării și utilizării medicamentelor pentru cancer și pentru a promova
accesul la medicamente în cadrul bugetului alocat sănătății.
- Investițiile în personal medical specializat trebuie să fie prioritare.
- S-a dovedit că radioterapia este o abordare cost-eficientă pentru tratamentul cancerului în ţările
dezvoltate şi dovezi similare apar şi din ţările în curs de dezvoltare. Este nevoie de o creştere a
sensibilizării în rândurile factorilor de decizie politică, profesioniștilor din domeniul sănătății,
pacienților și persoanele care îi ingrijesc în privinţa beneficiilor tot mai mari ale utilizării
radioterapiei moderne.
Reducerea poverii financiare generate de cancer asupra indivizilor, familiilor și a
economiilor
- Asigurările de sănătate cu acoperire universală și alte măsuri de protecție socială pot juca un rol
important în eliminarea decalajelor inacceptabile în accesul la serviciile pentru cancer.
- Capacitatea țărilor cu venituri mici de a se orienta spre asigurări de sănătate cu acoperire
universală a fost demonstrată în cel puțin nouă țări cu venituri mici și mijlocii din Africa și Asia.
- Un aspect important este acela că, asigurările de sănătate cu acoperire universală nu vor fi
suficiente pentru a aborda povara globală prin cancer și alte boli netransmisibile, din cauza
concentrării acestora asupra sănătăţii. Agenda post-2015 trebuie să se adreseze, de asemenea,
factorilor sociali, economici, politici, de mediu și culturali care influenţează capacitatea unei
persoane de a-şi maximiza sănătatea şi bunăstarea la toate vârstele și în toate etapele vieții.

Stă în puterea noastră să răspundem la această provocare dacă:
- Accesul la medicamente noi pentru cancer, patentate şi scumpe, este abordat în mod individual,
pe baza priorităților identificate în cadrul planificării naționale pentru controlul cancerului.
- Se înţelege că, radioterapia este o componentă critică a îngrijiririlor de înaltă calitate pentru
cancer. Aceasta poate vindeca cancerul singură sau în combinație cu chirurgia sau chimioterapia.

- Guvernele vor lua măsuri concrete pentru a atinge obiectivul global al disponibilităţii de 80% a
medicamentelor esențiale și tehnologiilor fundamentale cu prețuri accesibile.
- Asigurările de sănătate cu acoperire universală sunt un angajament pentru echitate și asigurarea
accesului la servicii de sănătate esenţiale de calitate, bazat pe necesitate și nu pe capacitatea de a
plăti.
- Următoarea generație a scopurilor şi obiectivelor de dezvoltare la nivel mondial se adresează
asigurărilor de sănătate cu acoperire universală și recunoașterii echităţii și sănătăţii ca drepturi
ale omului cu consecința finală de a avea o viață sănătoasă în toate etapele vieții.

