
„Не е над нашите можности“
Оваа година Светскиот ден на борбата против ракот се одбележува 
под мотото “ Не е над нашите можности“ (Not beyond us). Светскиот 
ден на рак 2015 укажува на важноста од позитивен и проактивен 
пристап во борбата против ракот, потенцирајќи дека постојат 
решенија кои ни се достапни. 
Годинешнава кампања се бави со можности за имплементација на веќе 
познатите достигнувања на полето на превенцијата, раното откривање, 
лекувањето и негата на заболените од рак.
Светскиот ден на превенција на ракот е можност за подигање на 
свеста за тоа колку нешта можат да се направат на индивидуално и 
на општествено ниво, но исто така и преку влијанието на владините 
институции кои би довеле до решенија и позитивни промени. Со 
заеднички сили можеме да покажеме дека борбата против рак не е над 
нашите можности.
Кампањата во 2015 година, ќе се спроведува преку реализација на 
четири клучни приоритети и подрачја на дејствување:
•	 Избор	на	здрав	живот;
•	 Имплементација	на	раното	откривање;
•		 Обезбедување	на	третман	за	сите;
•	 Максимизирање	на	квалитет	на	живот.
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Избор на здрав живот 
Намалување на социјалните и надворешните ризик-фактори 
за појава на рак и поттикнување на луѓето да прават здрави 
избори се клучни компоненти за постигнувањето на глобално 
сеопфатна цел – намалување на прерани смртни случаи од 
незаразни заболувања за 25% до 2025 и постигнување на 
посакуваните цели од Светската декларација за рак.

Имплементација на раното откривање
Обезбедување на достапноста и пристапот до програмите 
за раното откривање на рак може значително да го намалат 
товарот од оваа болест во сите земји.

Обезбедување на третман за сите
Сите луѓе имаат право на пристап до квалитетен, ефикасен 
третман за лекување на рак и услуги под еднакви услови, без 
оглед на местото на живеење и без последици по нивната 
економска благосостојба.

Максимизирање на квалитетот на животот
Разбирање и одговарање на целосното влијание на оваа 
болест на емотивната, менталната и психичката благосостојба 
ќе го зголеми квалитетот на животот на пациентите, нивните 
семејства и негователите.


