
Мото - Ние можеме. Јас можам.

Продолжува тригодишната кампања 2016-2018 за одбележување на 4 Февруари -Светскиот ден на ракот која се одржува под Мотото – „Ние можеме. Јас можам.“ и 
истражува како секој - како колектив или како поединец - може да го даде својот придонес за да се намали глобалниот товар од ракот.

Исто како што ракот влијае на секој човек на различен начин, сите луѓе имаат сила да преземат различни активности за да го намалат влијанието што го има ракот врз 
поединецот, семејството и заедницата.

Светскиот ден на ракот е шанса да размислите што можете да направите, да се заложите и да преземете акција. Што и да одлучите да направите “Ние можеме. Јас 
можам.” прави разлика во борбата против ракот. 

Клучни пораки

Поттикнете акција, преземете акција Да направам избор за здрав животен стил

Спречете го ракот Да разберам дека раното откривање на ракот спасува животи

 Креирајте здрави училишта  Да побарам поддршка

 Креирајте здрави работни места  Да се вратам на работа

 Креирајте здрави градови Да ја преземам контролата врз болеста

Поддржете ги другите да се вратат на работа Да сакам и да бидам сакан/а

Прифатете го предизвикот Да направам да се слушне мојот глас

Подобрете го пристапот до нега на заболените од рак   

 Направете промена во политиката   

 Изградете квалитетна работна сила   

Инвестирајте во контрола на ракот   

Здружете ги силите за да направите разлика   

“На Светскиот ден на ракот, имаме можност колективно да ги анализираме стратегиите за контрола на ракот за да ги идентификуваме победничките формули кои ќе 
го забрзаат напредокот. Целта на сите нас е што помалку луѓе да развијат рак, повеќе луѓе успешно да бидат третирани и да се обезбеди подобар квалитет на живот на 
луѓето во текот на третманот и подоцна во текот на животот “.

Union for International Cancer Control (UICC) 
Превод: 

Сектор за промоција, анализи и следење на незаразни болести

НИЕ МОЖЕМЕ ЈАС МОЖAM
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4 ФЕвруАрИ – СвЕтСКИ 
ДЕН ПрОтИв рАКОт

http://www.worldcancerday.org/sites/wcd/files/atoms/files/2017WCD_Factsheet_WeCanInspireAction.pdf
http://www.worldcancerday.org/sites/wcd/files/atoms/files/2017WCD_Factsheet_ICanMakeHealthyLifestyleChoices.pdf
http://www.worldcancerday.org/sites/wcd/files/atoms/files/2017WCD_Factsheet_WeCanPreventCancer.pdf
http://www.worldcancerday.org/sites/wcd/files/atoms/files/2017WCD_Factsheet_ICanUnderstandEarlyDetectionSavesLives.pdf
http://www.worldcancerday.org/sites/wcd/files/atoms/files/2017WCD_Factsheet_WeCanCreateHealthySchools.pdf
http://www.worldcancerday.org/sites/wcd/files/atoms/files/2017WCD_KeyMessages_Factsheets_ENG_FA_WeCan_CreateHealthyWorkplaces.pdf
http://www.worldcancerday.org/sites/wcd/files/atoms/files/2017WCD_Factsheet_WeCanCreateHealthyCities.pdf
http://www.worldcancerday.org/sites/wcd/files/atoms/files/2017WCD_Factsheet_WeCanSupportReturnToWork.pdf
http://www.worldcancerday.org/sites/wcd/files/atoms/files/2017WCD_Factsheet_ICanLoveAndBeLoved.pdf
http://www.worldcancerday.org/sites/wcd/files/atoms/files/2017WCD_Factsheet_WeCanChallengePerceptions.pdf
http://www.worldcancerday.org/sites/wcd/files/atoms/files/2017WCD_KeyMessages_Factsheets_ENG_FA_I%20Can_06.pdf
http://www.worldcancerday.org/sites/wcd/files/atoms/files/2017WCD_Factsheet_WeCanImproveAccessToCancerCare.pdf
http://www.worldcancerday.org/sites/wcd/files/atoms/files/2017WCD_Factsheet_WeCanShapePolicyChange.pdf
http://www.worldcancerday.org/sites/wcd/files/atoms/files/2017WCD_Factsheet_WeCanBuildAQualityWorkforce.pdf
http://www.worldcancerday.org/sites/wcd/files/atoms/files/2017WCD_Factsheet_WeCanInvestInCancerControl.pdf
http://www.worldcancerday.org/sites/wcd/files/atoms/files/2017WCD_Factsheet_WeCanJoinForcesToMakeADifference.pdf

