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Rákellenes Világnap 2010. február 4. 

 
2000 februárjában Párizsban tartották az elsı rákellenes világkongresszust. A résztvevık 
február 4-én történelmi dokumentumot írtak alá, amely világmérető összefogásra szólít fel a 
halálos kór ellen. A Rákellenes Alapítványt (Párizsi Charta) a világ minden részérıl 
összegyőlt vezetı kormányzati tisztségviselık, a legjelentısebb rákkutató társaságok és 
szervezetek vezetıi, orvos-vezetık, betegképviselı civil szervezetek és az ipar reprezentánsai 
látták el kézjegyükkel. Ennek emlékére a kongresszus február 4-ét RÁKELLENES 
VILÁGNAP-pá nyilvánította. 
 
A Rákellenes Világnap ráirányítja a figyelmet erre a hazánkban súlyos népegészségügyi 
problémára.  
A 2. vezetı halálok hazánkban, és szőkebb térségünkben a Dorogi és az Esztergomi 
kistérségekben is a rákos megbetegedésbıl bekövetkezı halálozás. 
 
A Dorogi kistérségben a haláloki struktúra második helyén a rosszindulatú daganatos 
betegségek miatt bekövetkezı halálozás áll, amelynek részaránya férfiaknál 25 %, nıknél 23 
%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ábra A Dorogi kistérség haláloki  
struktúrája 0-X éves férfiak  körében 2008-ban 
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2. ábra: A Dorogi kistérség haláloki  

 struktúrája 0-X éves nık körében 2008. 
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A Dorogi kistérségben a haláloki struktúra második helyén a rosszindulatú daganatos 
betegségek miatt bekövetkezı halálozás áll, amelynek részaránya férfiaknál 25 %, nıknél 23 
%. 
Az Esztergomi kistérségben élık esetében a férfiaknál még kedvezıtlenebb adatok állnak 
rendelkezésre. A haláloki struktúra második helyén a rosszindulatú daganatos betegségek 
miatt bekövetkezı halálozás áll: férfiaknál 28 %, nıknél 23 %. 
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1. ábra: Az Esztergomi kistérség haláloki 
 struktúrája 0-X éves férfiak körében 2008-ban 
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2. ábra: Az Esztergomi kistérség haláloki 

 struktúrája 0-X éves nık körében 2008-ban 
 
A Rákellenes Világnap kapcsán, és a rendkívül kedvezıtlen adatok ismeretében 
nyomatékosan felhívjuk a lakosság figyelmét egészségük megırzésére, az egészséges életmód 
kialakítására és tudatos megvalósítására. 
Ezen alkalommal felhívjuk a figyelmet, hogy háziorvosuk javaslatára önként, valamint a 
szervezett egészségnapokon, vagy az ÁNTSZ által évek óta szervezett népegészségügyi 
szőréseken vegyenek részt, éljenek az ingyenes vizsgálat lehetıségével. 
Gondolunk elsısorban a nıknek évek óta ismétlıdı országos, térítésmentes, behívóleveles 
méhnyak-, és emlıszőrésre, a fogorvosok által végzett szintén ingyenes szájüregi szőrésre, és 
a 2009-ben beindított vastagbélszőrésre. Egészségnapjainkon férfiaknak vérbıl történı 
prostata-szőrést biztosítunk. 
Kérjük a lakosságot, ha meghívást kapnak szőrıvizsgálatra, feltétlenül vegyenek részt, 
szakítsanak rá idıt, hiszen megéri saját maguk, és családjuk lelki nyugalma érdekében, és 
annak tudatában, hogy az idıben felismert rákos megbetegedések legtöbb fajtája ma már 
gyógyítható, és szőréssel megelızhetı a korai értelmetlen halál.  

Reméljük, megfogadják tanácsainkat, és találkozunk Önökkel a szervezett szőréseken, 
egészségnapokon! 

 
ÁNTSZ Dorogi, Esztergomi Kistérségi Intézete 


