
   

Latvian Translation 
                                        

Eiropas kodekss pret vēzi 
(trešā versija) 

Daudzus vispārējās veselības aspektus var uzlabot un daudzus nāves gadījumus no 
vēža var novērst, ja mēs ievērotu veselīgāku dzīvesveidu. 

 
 

1.     Nesmēķējiet; bet ja smēķējat, pārtrauciet to. Ja neizdodas pārtraukt smēķēšanu, nedariet to 
nesmēķētaju klātbūtnē. 

 
2. Izvairieties no korpulences. 
 
3. Izpildiet vismaz dažas aktīvas fiziskās nodarbības katru dienu. 
 
4. Palieliniet Jūsu ikdienas uzturā dārzeņu  un augļu daļu un dažā-dību; ēdiet vismaz piecas 

reizes dienā. Ierobežojiet uzturā dzīvnieku izcelsmes taukus. 
 
5. Ja Jūs lietojat alkoholiskos dzērienus-  alu, vīnu vai stipros dzērienus, tad, ja esat vīrietis, 

ierobežojiet  šo patēriņu līdz divām alkohola devām dienā un, ja sieviete- līdz vienai devai   
 dienā. 
 
6. Jāizvairās no pārmērīgas sauļošanās; īpaši svarīgi ir pasargāt bērnus un pusaudžus. 

Individiem ar noslieci saulē apdedzināties visas dzīves laikā jāpielieto aktīvi aizsargājoši 
pasākumi. 

 
7. Stingri ievērojiet noteikumus par izsargāšanos no jebkādu vēzi izraisošo faktoru iedarbības. 

Sekojiet visiem veselības un drošības norādījumiem attiecībā par faktoriem, kas var izraisīt 
vēzi. Sekojiet nacionālo radiācijas aizsardzības dienestu padomiem. 

 
Ir Sabiedr bas Vesel bas Programmas, kuras realizējot var novērst vēža rašanos vai 
palielināt vēža izārstēšanas iespēju:  

ī ī

 
8. Sievietēm no 25 gadu vecuma jāpiedalās dzemdes kakla izmek-lējumos (skrīningā).Tiem 

jābūt programmās, kurās minētas arī kvalitātes kontroles procedūras atbilstoši „Eiropas 
vadlīnijām par kvalitātes nodrošināšanu dzemdes kakla skrīningā”. 

 
9. Sievietēm no 50 gadu vecuma jāpiedalās krūts izmeklējumos (skrīningā). Tiem jābūt 

programmās, kurās minētas arī kvalitā - tes kontroles procedūras atbilstoši „Eiropas 
vadlīnijām par kvalitātes nodrošināšanu mammogrāfijas skrīningā). 

 
10. Vīriešiem un sievietēm no 50 gadu vecuma jāpiedalās  resno zarnu 

izmeklējumos(kolorektālajā skrīningā). Tiem jābūt pro -  grammās, kurās iestrādātas 
kvalitātes nodrošināšanas procedūras. 

 
11. Piedalieties vakcinācijas programmās pret hepatīta B virusa infekciju.   

   

http://www.cancercode.org/

	European Code Against Cancer
	European Commission
	To be completed by the Commission
	
	PART ONE


	Mark a cross in the boxes which correspond exactly to your project
	
	
	FIELD OF ACTIVITY
	SANCO/G/2
	SANCO/G/3
	SANCO/G/4
	TYPE OF PROJECT
	METHODS
	PROPOSED TIMETABLE

	GENERAL INFORMATION ON THE APPLICANT
	BANK INFORMATION
	
	PREVIOUS SERVICES/GRANTS







	INCOME
	First Meeting of Participants
	
	Agenda

	Lunch will be served between 1 and 2pm
	Coffee Break between 3:30 and 4pm
	Coffee Break will be held between 10:45 and 11:15
	Lunch will be served between 1 and 2pm
	Observers


	September, 2002
	Second Meeting of Members
	
	Agenda
	Provisional Agenda

	Coffee Break will be held between 11:15 and 11:45
	Lunch will be served between 1 and 2pm
	Coffee Break between 3:30 and 4pm
	Coffee Break will be held between 11:00 and 11:30
	Italy

	April, 2003
	Targets
	Rights
	Professor Boyle commented on his aim to have certain Citizen`s Rights written into the Europe against Cancer Programme though these would not be part of the code nor of its Annex:-e.g. the right to tobacco- free environment, or a carcinogen free workplac
	Public Health
	The work involved in the production of the revised Code and its expert nature meant there was an obligation on both Executive and Scientific committees to see it implemented and become part of heath policy in European Countries. The Cancer Leagues agreed
	Close of meeting.
	Professor Boyle thanked everyone for the remarkable collaboration they had given and looked forward to a landmark launch and scientific meeting in June.
	
	
	
	
	(The meeting is open to the public)

	Programme


	Session I
	Coffee Break 11:00 to 11:30 am
	Session II
	Lunch Break 1:00 to 2:00 pm
	Session III
	Coffee Break 4:00 to 4:30 pm
	Session IV
	Close of Meeting 5:30 pm



	European Code Against Cancer
	EVROPSKÝ KODEX PROTI RAKOVINE
	Euroopa vähitõrje reeglistik
	Code européen contre le cancer
	???O?????S ?O????S ???????? ??? ????????
	???t? ??d?s?
	Europos Kovos Su Vežiu Kodeksas

	EURÓPSKY KÓDEX PROTI RAKOVINE
	Celkový zdravotný stav sa dá zlepšit  a mnohým

	EVROPSKI KODEKS PROTI RAKUr
	Código Europeo Contra el Cáncer



