
ما به عنوان اجتماع جهانی سرطان، همه دولت ها، سازمان های دولتی بین المللی، جامعه بین المللی اهداکنندگان، نهادهای توسعه، سازمان های حرفه ای، بخش 
خصوصی و جامعه مدنی را بطور کل فرا می خوانیم تا با التزام خود به اهداف تعیین شده در زیر و تامین منابع و پشتیبانی سیاسی از اقدامات دارای اولویت مورد نیاز 

برای دستیابی به آن اهداف، گام هایی فوری را برای کاهش و در نهایت معکوس کردن رشد آمار مرگ و میر ناشی از سرطان بردارند.

اگرچه این اهداف بلندپروازانه هستند ولی با این حال در چند سال گذشته، شواهد رو به رشدی  وجود 
دارد که نشان مي دهد اقدامات هماهنگ می توانند در کوتاه مدت تفاوت قابل لمسی را ایجاد کنند. 
بنابراین ما بر این باوریم که در صورت پیاده سازي و اجراي اقدامات داراي اولویت، این اهداف قابل 

دستیابی مي باشند: 
 

 سرطان را در فهرست برنامه توسعه قرار دهید. با اثبات اینکه سرمایه گذاری کشور در مقابله با 
بیماری رو به رشد سرطان یک سرمایه گذاری در زمینه اقتصادی و رفاه اجتماعی کشور است، اولویت 
سیاسی اختصاص داده شده به سرطان را افزایش دهید. سازمان های مربوط به کنترل سرطان باید برای 
سرمایه گذاری در کنترل سرطان، با جامعه بین المللی سرطان، نهادهای توسعه، بخش خصوصی و جامعه 

مدنی بطور کلی همکاری کنند.

 برای اطمینان از اینکه استراتژی های کنترل سرطان گروه هایي را که بیشترین نیاز را دارند در نظر 
گرفته است، صاحبان منافع را بسیج کنید. کلیه مخاطبین اصلي را در تدوین ، یا بروزرسانی، سیاست های 

ملی کنترل سرطان دخیل سازید.

 استراتژی هایی را به اجرا بگذارید که نقش آنها در رفع کاستي هاي موجود در سیستم مراقبت کنترل 
سرطان اثبات شده است. 

 تالش کنید تا بیماران در برنامه ریزی کنترل سرطان در سطح محلی و ملی نقش داشته باشند. 

 با تشویق دولت ها برای پیشبرد و اجرای کامل کنوانسیون چارچوب کنترل تنباکو )FCTC( مصرف 
تنباکو کاهش یابد .

 آگاهي درباره نیاز به اجراي فعالیت هاي سازمان یافته اي براي کاهش خطر سرطان با در نظر گرفتن 
مالحظات فرهنگي را افزایش دهید و همچنین آموزش عمومی و تخصصي را درباره عالیم هشداردهنده 
سرطان افزایش دهید. دولت ها را به سمت اجرای سیاست هایی سوق دهید که از استراتژی های کاهش 
خطر در سطح جامعه حمایت می کنند و افراد را قادر خواهند ساخت تا نحوه مصرف آگاهانه تر و رفتار 

سالمتری را برگزینند.
 دولت را تشویق کنید تا اقداماتي را براي کاهش مواجهه مردم در معرض علل محیطی و شغلي سرطان 
زا انجام دهند. اقداماتی را انجام دهید تا اطمینان حاصل کنید واکسیناسیون و سایر استراتژی هایی که 

تاثیر آنها در پیشگیری از عفونت های سرطان زا به اثبات رسیده اند بیشتر در دسترس مي باشند.  

تاثیر و سودمندی آنها در جمعیت هدف  از برنامه های غربالگری قابل اجرا که شواهدی دال بر   
وجود دارد، دفاع کنید. طرح هاي پیش آزمون )پایلوت( برای ارزیابی امکان سنجي و سودمندي آنها در 

جمعیت هایی که هنوز فناوری غربالگری در آنها ارزیابي نشده است اجرا کنید. 

 وجود سیستم های همیشگي ارائه خدمات جهت اطمینان 
از در دسترس بودن برنامه های موثر کنترل سرطان در همه 

کشورها

 بهبود قابل مالحظه درسنجش هزینه جهانی سرطان و 
تاثیر مداخالت کنترل سرطان

 کاهش قابل مالحظه میزان مصرف جهانی تنباکو، میزان 
مصرف الکل و میزان چاقی

 تحت پوشش قرار گرفتن مردم در برنامه های واکسیناسیون 
جهانی در نواحی اندمیک عفونت HPV )ویروس پاپیلومای 

انسانی( و HBV  )ویروس هپاتیت ب(

 بهبود نگرش مردم در باره سرطان و از بین بردن و باطل 
کردن افسانه های دروغین و بدفهمی ها درباره این بیماری

 تشخیص موارد بیشتر سرطان در زمانی که بیماری هنوز 
در مرحله موضعی است، از طریق اجراي برنامه های غربالگری 
و  عمومی  آگاهی  میزان  بردن  باال  و  زودهنگام  ردیابی  و 

حرفه ای درباره عالئم مهم و هشداردهنده سرطان

 بهبود دسترسی عموم بیماران در کل دنیا به تشخیص 
خدمات  حمایتی،  مراقبت های  مناسب،  درمان های  دقیق، 

بازتوانی و مراقبت های تسکینی سرطان

 دسترسی کلیه بیماران سرطانی دردمند در سطح جهان 
به تدابیر موثر کنترل درد

 بهبود قابل مالحظه شمار فرصت های آموزشی در دسترس 
پرسنل بهداشتی در جنبه های مختلف کنترل سرطان

که  بهداشتي  کارکنان  مهاجرات  مالحظه  قابل  کاهش   
دوره های تخصصی کنترل سرطان را دیده اند

 بهبودهای قابل مالحظه میزان بقای بیماران سرطانی در 
همه کشورها
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 تدوین و استفاده از راهنماهاي درماني که منطبق بر نیازها و منابع 
محلي هستند را ترویج کنید. اطمینان حاصل کنید که تسهیالت کافی 
برای درمان، بازتوانی و مراقبت تسکینی و همچنین پرسنل دوره دیده 
کافی برای برآورده کردن نیازهای فیزیکی، اجتماعی و احساسی بیماران 

سرطانی در دسترس هستند.

 گام هایی را برای رفع موانع متعدد کنترل بهینه درد بردارید. با دولت ها 
داروهای  درباره  سخت گیرانه  حد  از  بیش  قوانین  به  رسیدگی  برای 
ضددرد، همکاری کنید. با سازمان های بین المللی از آن جمله بورد بین 
المللی کنترل داروهای مخدر و سازمان بهداشت جهانی، همکاری کنید 
تا اطمینان حاصل نمایید که اجرای جهانی کنوانسیون های بین المللی 
سازمان ملل برای کنترل مواد مخدر، بطور ناروا در تالش های قانونی برای 
ارتقای دسترسی بیماران سرطانی دردمند به داروهای ضددرد اخالل 

ایجاد نکند. 

 برای افزایش دسترسی به داروهای سرطانی با کیفیت مطمئن و با 
قیمتی در استطاعت بیماران، با صنعت داروسازی همکاری کنید.

 با فراهم آوردن فرصت های آموزشي تخصصی و تحصیلي )فلوشیپ(، 
شمار متخصصین بهداشتي را که دارای دانش کارشناسی در تمامی 

جنبه های کنترل سرطان هستند را افزایش دهید. 

 آگاه سازي کنید که مهاجرت کارکنان بهداشتي بر توانایی کشورها در 
تامین میزان کافی مراقبت در قبال سرطان تاثیر دارد و همکاری جمعی 
را برای پرداختن به کمبودهای ملی و جهانی نیروی کاری در بخش 

بهداشت و عمیق شدن نابرابری حاصل از این کمبودها افزایش دهید.

 سرمایه گذاری در تحقیقات پایه و کاربردی مستقل درباره سرطان را 
افزایش دهید و بکارگیری یافته های تحقیقاتی را در مداخالت بالینی و 

بهداشت عمومی تسریع نمایید.

 جهت بهبود بهره گیری از سرمایه های محدود، سازمان های تحقیق 
سرطان در کشورهای مختلف را تشویق به همکاری، به اشتراک گذاری 

داده ها و تعریف اهداف تحقیقی تکمیلی نمایید.

بیماران سرطانی  به مدافعان  ابزاریست که  »اعالمیه جهانی سرطان 2008« 
کمک می کند تا توجه سیاست گذاران بخش بهداشتی در سطوح ملی، منطقه ای 
و جهانی را به بحران رو به رشد سرطان جلب نمایند. این اعالمیه توافقی میان 
بنیادها، سازمان های دولتی و غیردولتی ملی و بین المللی، نهادهای حرفه ای، 
بخش خصوصی، جامعه علمی و جامعه مدنی از همه قاره هاست که همه آنها 
خود را نسبت به چشم انداز حذف سرطان به عنوان تهدیدی جدی برای نسل های 
آینده، متعهد می بینند. اتحادیه بین المللی مقابله با سرطان یک سازمان غیردولتی 
پیشتاز است که خود را منحصرا وقف کنترل سرطان در دنیا کرده است. اتحادیه 
بین المللی مقابله با سرطان مشوق مشارکت در چارچوب اعالمیه جهانی سرطان 
است: با همکاری با یکدیگر، ما می توانیم فعالیت های دارای اولویت را آسان تر 

انجام دهیم و به اهداف 2020 نائل شویم.

اتحادیه بین المللی مقابله با سرطان در بازبینی اطالعات گنجانده شده در اعالمیه 
جهانی سرطان، همه احتیاط های منطقی را لحاظ کرده است. با این حال، این 
اعالمیه بدون هیچگونه ضمانت، صریح یا ضمنی، توزیع می گردد. مسئولیت 
تفسیر یا استفاده از این اعالمیه بر عهده خواننده است. اتحادیه بین المللی مقابله 
با سرطان نباید به هیچ روی برای خسارات ناشی از استفاده از این اعالمیه مسئول 

شناخته شود.
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کدپستی: 258-13145         تلفکس: 66581638

 www.shamsngo.ir : وب سایت

برای اطالعات بیشتر
www.uicc.org/wcd

برای امضای بیانیه جهانی سرطان به وب سایت:
http://shamsngo.ir/world_cancer_declaration/

 اتحادیه بین المللی مقابله با سرطان، از طریق 
سازمان های عضو خود که اکنون بیش از 300 
عدد در 100 کشور هستند، مشارکت و همکاری 
بین المللی با هدف تسریع پیشروی در راستای 

دستیابی به اهداف 2020 را ارتقا خواهد داد.

 با توجه به تفاوت شدید بار ناشي از سرطان 
و فراهم بودن خدمات در سراسر دنیا، اتحادیه 
بین المللی مقابله با سرطان اعضایش را تشویق 
به عنوان  سرطان  جهانی  اعالمیه  از  تا  می کند 
یک الگو بهره برده و اعالمیه های ملی سرطان 
را تدوین کنند که نیازها و اولویت های محلی را 
بهتر منعکس کرده و امکان اندازه گیري دقیق تر 
ممکن  موجود  داده هاي  اساس  بر  را  اهداف 

مي سازند.

 اتحادیه بین المللی مقابله با سرطان مسئولیت 
آماده سازی گزارش دوساالنه ای درباره پیشرفت 
انجام گرفته در راستای دستیابی به اهداف 2020 
را بر عهده دارد. این گزارش ها در کنگره جهانی 
سرطان که هر دو سال یکبار برگزار می شود، ارائه 

خواهند شد.

مركز تحقيقات سرطان انستيتو كانسر ايران

مرکز تحقیقات سرطان
انستیتو کانسر- دانشگاه علوم پزشکی تهران

شمسموسسه شناخت و مهار سرطان




