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4 lutego – Światowy Dzień Walki z Rakiem
Nadal utrzymują się duże różnice w przeżyciach chorych na raka w
krajach europejskich, pomimo znacznej poprawy diagnostyki i
leczenia
4 lutego 2014 r. już po raz 14 obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Rakiem. Dzień
ten ustanowiony został podczas Światowego Szczytu Walki z Rakiem,
zorganizowanego w lutym 2000 r., w Paryżu przez prezydenta Francji i dyrektora
generalnego UNESCO. Od tego czasu początek lutego w Polsce i na całym świecie
jest prawdziwym świętem profilaktyki antynowotworowej.
Polska jest krajem w Europie o niskiej zachorowalności, ale dosyć wysokiej umieralności na
nowotwory złośliwe co wynika ze stosunkowo niskiej, na tle innych krajów Unii Europejskiej,
przeżywalności osób z chorobą nowotworową.
Nowotwory złośliwe są drugą co do częstości przyczyną zgonów Polaków i drugą przyczyną
pierwszorazowych orzeczeń o niezdolności do pracy. W przypadku kobiet są najważniejszą
przyczyną utraconych potencjalnych lat życia.
Do najczęściej rejestrowanych nowotworów złośliwych u mężczyzn należą nowotwory płuca,
które są również najważniejszą przyczyną zgonów spowodowanych nowotworami, gruczołu
krokowego (trzecia przyczyna zgonów) i okrężnicy (druga przyczyna zgonów).
U kobiet najczęściej rejestrowany jest nowotwór złośliwy piersi, który jest jednak dopiero
drugą przyczyną zgonów kobiet z powodu nowotworów, nowotwór płuca, który stał się
pierwszą przyczyną zgonów kobiet spowodowanych chorobą nowotworową.
Zmiany umieralności w Polsce w latach 2000-2011, można określić jako korzystne, lecz zbyt
wolne w stosunku do potrzeb kraju oraz możliwości, a także w porównaniu z krajami UE,

gdzie planowa walka z rakiem przynosi istotne efekty zdrowotne. W okresie tym zaszły
korzystne zmiany u mężczyzn, które dotyczyły głównie nowotworów tytoniozależnych. Zbyt
małe zmiany u kobiet wynikały w dużym stopniu z niskiej efektywności populacyjnych
programów skryningowych.
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Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH powstał w 1918 roku. Misją NIZP-PZH jest ochrona
zdrowia ludności poprzez działania podejmowane w obszarze zdrowia publicznego, w tym ekspertyzy,
prace naukowo-badawcze obejmujące m.in. monitoring i analizę stanu zdrowia mieszkańców Polski i
jego uwarunkowań, a także prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia.
NIZP-PZH zajmuje się epidemiologią oraz problematyką zapobiegania chorobom zakaźnym i
niezakaźnym, posiada rozbudowany pion diagnostyczny (akredytacja WHO, PCA), w tym laboratorium
BSL-3 oraz 9 laboratoriów diagnostycznych, akredytowanych przez PCA. Instytut kształci specjalistów
w zakresie zdrowia publicznego, wydaje Certyfikaty Jakości Zdrowotnej oraz Atesty Higieniczne,
dbając tym samym o bezpieczeństwo żywności i przedmiotów użytku, poprawę warunków sanitarnych
i higienicznych, a także bezpieczeństwo środowiska naturalnego. Instytut służy społeczeństwu
rzetelną wiedzą na temat szczepień (szczepienia.info), współpracuje z wieloma organizacjami w kraju
(Ministerstwo Zdrowia, GIS) i za granicą (WHO, DG Sanco, ECDC, EFSA, Eurostat).

