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În prezent, în multe culturi și societăți, cancerul este un subiect tabu. Persoanele care 
trăiesc cu cancer sunt deseori supuse stigmatizării și discriminării, ceea ce le face să 
ascundă că au cancer și să nu solicite îngrijire și sprijin. Chiar și în comunitățile în care se 
discută deschis despre cancer, persoanele afectate pot fi discriminate și se simt izolate de 
prieteni și colegi1. 

Sunt necesare eforturi specifice pentru îmbunătățirea cunoștințelor despre cancer, pentru a 
contracara dezinformarea și pentru a reduce stigmatizarea în cadrul tuturor comunităților2,3. 
Sprijinirea campaniilor de conștientizare, cum e Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului, 
reprezintă o platformă puternică de contestare a convingerilor negative, atitudinilor și 
comportamentelor care perpetuează mituri despre cancer4. Instituțiile, grupurile comunitare, 
furnizorii de îngrijiri medicale și școlile pot acționa pentru a îmbunătăți comunicarea cu privire la 
cancer, schimbarea percepțiilor și consolidarea sprijinului pentru persoanele afectate de cancer. În 
școli, de exemplu, teatrul poate fi o platformă pentru copii, părinți și profesori, care să lucreze 
împreună pentru a îmbunătăți comunicarea și a elimina stigmatizarea bolii. Astfel de programe de 
educație s-au dovedit de succes pentru sprijinirea incluziunii copiilor cu cancer în școlile 
obișnuite5. 
Guvernele pot juca un rol major în furnizarea către comunități a unor informații corecte legate de 
intervențiile eficace pentru cancer. De exemplu, mobilizarea socială extinsă este importantă 
pentru implementarea programelor de vaccinare împotriva Virusului Papilloma Uman, în țările cu 
venituri mici și medii, ca parte a unor strategii cuprinzătoare de prevenire a cancerului de col 
uterin. Furnizarea de informații adecvate și suficiente către comunități, în special pentru a evita 
zvonurile și miturile, este un factor cheie pentru realizarea unei acoperiri vaccinale crescute6. 

Mass-media trebuie să joace un rol important în cadrul campaniilor publice de educare prin 
diseminarea de informații și creșterea gradului de conștientizare a populației, în privința 
controlului cancerului, pentru a schimba atitudinile și pentru a demonta miturile. 

*Fișă informativă pentru:
sistemul medical, locuri de muncă, decidenți, școli, orașe, grupuri pentru sport-agrement 
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GUVERNELE, COMUNITĂȚILE, ȘCOLILE, ANGAJATORII ȘI MASS-MEDIA  
POT CONTESTA ȘI DEMONTA MITURILE DĂUNĂTOARE ȘI CONCEPȚIILE GREȘITE; 

ASTFEL OAMENII AU ACCES LA INFORMAȚII CORECTE DESPRE CANCER  
ȘI LA SERVICII DE CALITATE PENTRU PREVENIREA ȘI ÎNGRIJIREA CANCERULUI. 
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