אמנת ארגון הסרטן הבינלאומי הUICC -
)(Union for International Cancer Control
ארגון הסרטן הבינלאומי ה ,UICC -בחסות ארגון הבריאות העולמי ה ,WHO -הכריז על
אמנה בינלאומית שקובעת את סדרי העדיפויות למאבק הגלובלי במחלות הסרטן.
בספטמבר השנה יתקיים במסגרת האסיפה הכללית של האומות המאוחדות דיון מיוחד
במחלות לא מדבקות  –NCDsסרטן ,סכרת ,מחלות לב ,ומחלות דרכי-הנשימה.
השאיפה היא שתתקבלנה החלטות אופרטיביות שתחייבנה את המדינות החברות באו"ם
להשקעת משאבים בתחום .כדי לחזק את ייצוג ההתייחסות למחלות הסרטן ,הוחלט על
החתמה של לפחות מיליון אנשים על אמנת הסרטן הבינלאומית )שתוכנה מפורט מעבר
לדף(.
כמי שמייצגים את ה UICC-בישראל ,נודה אם תסייעו למאבק בחתימתכם ותגייסו גם את
כל מי שקשור לרשת המקצועית והחברתית שלכם.
אני מצטרף/ת לחתימה על אמנת הסרטן הבינלאומית.
שם פרטי_____________________________ :
שם משפחה___________________________ :
עיר מגורים_________________________ :
______________________________ :Email
חתימה_______________________ :
ניתן לקבל פרטים נוספים וגם לחתום באתר האינטרנט של האגודה למלחמה בסרטן –
 www.cancer.org.ilכמו גם באתר הUICC – www.uicc.org -
אנא שלחו עמוד זה עם פרטי החותם למח' הסברה באגודה :פקס 03-7322780
או רכזו טפסים חתומים :לאחר שתודיעו לנו )טל ,(03-5721677 :נדאג לבא לאספם.
לקריאת מטרות האמנה ,אנא עבור לדף מס<< 2 .
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לדאוג לשיפור מתמיד של מדידת שעורי הסרטן ברמה הלאומית והגלובלית והשפעתן
•
של תוכניות התערבויות על שעורים אלה )שעורי תחלואה ,תמותה ,הישרדות וכד(.
לוודא ברמה הגלובלית שתוכניות אפקטיביות לבקרת סרטן קיימות בכל המדינות.
•
להביא להורדה משמעותית של צריכת מוצרי טבק ,שעורי השמנת-יתר ,ורמות צריכת
•
אלכוהול.
לדאוג שאוכלוסיות בעולם המושפעות משמעותית מתחלואה קשורהל) HBV -סרטן
•
כבד( ו) HPV-סרטן צוואר הרחם( תזכינה לתוכניות חיסון) .כלומר ,לא רק חיסון אלא תוכנית
הסברה הכוללת את החיסון(.
שיפור הגישה ביחס הציבור למחלות הסרטן ,והפרכת מיתוסים ותפיסות מוטעות.
•
שיפור שיעורי האבחון המוקדם והממוקם של מחלות הסרטן ,במסגרת של תוכניות
•
סריקה לאבחון מוקדם שהוכחו כיעילות ,והגברת המודעות של הציבור ואנשי-מקצוע ביחס
אליהן.
שיפור הגישה והנגישות לאמצעי אבחון יעילים ,טיפול עדכני מתאים ,טיפול תומך
•
ותוכניות שיקום לחולים ברמה הלאומית והגלובלית.
דאגה לכך שאמצעי טיפול יעילים בכאב יעמדו לרשות כל חולי הסרטן הסובלים מכאב.
•
שיפור משמעותי של אפשרויות ההכשרה וההדרכה שעומדות בפני אנשי מקצוע ביחס
•
לאספקטים השונים של בקרת סרטן ).(Cancer Control
ירידה משמעותית בהגירת אנשי-מקצוע בתחום הבריאות עם מומחיות ביחס לבקרת
•
סרטן ,לארצות שמחוץ למדינה אליה הם משתייכים.
השגת שיפור משמעותי בשעורי ההישרדות ממחלות הסרטן בכל המדינות )כל אחת
•
ביחס לנקודת הבסיס שלה(.

