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ПОВЕЌЕ ОД МИЛИОН ЛУЃЕ ВО СВЕТОТ ГОДИШНО УМИРААТ ОД РАК НА 
БЕЛИТЕ ДРОБОВИ  
 
Едукацијата на населението е клучен фактор за рано откривање и со тоа намалување 
на смртноста од рак на белите дробови, посочуваат од БОРКА  
 

 
1.3 милиони луѓе во светот годишно умираат од рак на белите дробови. На овој 
податок потсети здружението „Борка – за секој нов ден“ на денешната прес 
конференција. “Борка” ги најави и своите активности со што ќе даде свој придонес во 
рамките на глобалните активности кои се случуваат во ноември – светски месец за 
борба против рак на белите дробови.  

 
“Здружението Борка во текот на месец ноември ќе организира едукативни форуми на 
пет универзитети во Македонија”, изјави Биба Додева, Претседател на Борка. “За 
улогата на раното откривање во борбата за намалување на смртноста од рак на белите 
дробови на студентите ќе им зборуваат експерти од областа на медицината и 
социологијата. Целта на овие форуми е да се подигне нивото на информираност кај 
јавноста за рак на белите дробови, бидејќи едукацијата на населението е клучен фактор 
за намалување на смртноста предизвикана од рак на белите дробови”, појасни Додева. 
 
Додева потенцираше дека интерактивноста со студентите на оваа тема ќе биде 
обезбедена преку вежби со социолог, дускусии по предавањата на медицинските 
експерти, како и преку видео проекции.   
 
На конференцијата зборуваше и д-р Симонида Црвенкова, специјалист интернист и 
радиотерапевт-онколог од Институтот за радиотерапија и онкологија, која објасни дека 
„освен пушењето, пасивното изложување на чадот од цигари, изложувањето на 
канцерогени материи, изложувањето на радијација, но и генетските предиспозиции се 
можни предизвикувачи на ова смртоносно заболување“.   
 
Според податоците на Светската здравствена организација, пушењето е најчестиот 
ризик фактор за појава на различни видови на малигни заболувања, а пушењето 
најчесто е поврзано со појава на рак на белите дробови.  
 
Ракот е водечка причина за смртност во глобални рамки. Од вкупно 58 милиони 
смртни случаи во светот во 2005 год., ракот е одговорен за 7.6 милиони (или 13%), од 
кои пак 1.3 милиони смртни случаи се од рак на белите дробови. Пациентите со рак на 
белите дробови најчесто се откриваат во поодмината фаза на болеста и поради тоа 



можноста за успешно третирање и продолжување на животниот век се намалува на 
само 15.8%. Токму затоа,  едукацијата на населението е клучен фактор за рано 
откривање и со тоа намалување на смртноста од рак на белите дробови, заклучуваат од 
Борка. 
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