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Michel P. Coleman és mt. (London School of Hygiene & Tropical Medicine)
tanulmánya szerint 2000. óta az ötéves túlélési ráta a rákos megbetegedések
többségénél, még a máj és a tüdő különösen agresszív rosszindulatú daganatai esetén
is növekedett. A kutatás 71 ország 322 rákregiszterének eredményeire, 37,5 millió
beteg adataira, 18 rákos megbetegedésre terjedt ki.
A London School of Hygiene & Tropical Medicine melletti CONCORD-projekt
jelentésének közzétételére 2008 és 2015 után harmadik alkalommal került sor.
Nemzetközi szinten a túlélési ráta tekintetében a legnagyobb különbségek a
gyermekek agydaganatai vonatkozásában jelentkeznek. A túlélési ráta Dániában és
Svédországban meghaladja a 80%-ot, Mexikóban és Brazíliában nem éri el a 40%-ot.
Az afrikai gyermekeknek semmi esélyük a túlélésre. Nigériában egyetlen
végzettséggel rendelkező onkológus sem működik.
Különbségek mutatkoznak a fejlett országok között is. A gyomorrák túlélési rátája
Dél-Koreában és Japánban meghaladja a 60%-ot, az ötéves túlélési ráta az országok
többségében 30% alatt van. Ennek oka, hogy a két ázsiai országban hatékony a korai
felismerés. Európában és Észak-Amerikában, ahol a gyomorrák ritkábban fordul elő, a
betegséget csak előrehaladott stádiumban ismerik fel.
Mivel az endoszkópiás gyomorrák szűrés a nyelőcsőre is kiterjed, az ötéves túlélési
ráta Japánban 36%, a nyugati országokban viszont a betegek 20-30%-a él öt évig vagy
annál tovább a diagnózist követően. Az ötéves túlélési ráta valamelyest javult.
A rákos betegek túlélési rátája világviszonylatban Skandináviában a legmagasabb. A
közelmúltban Dánia még kivétel volt, de az utóbbi években felzárkózott. A
prosztatarák ötéves túlélési rátája 64%-ról 86%-ra, a tüdőráké 10%-ról 17%-ra, a
nyelőcsőráké 8%-ról 14%-ra, a végbélráké 53%-ról 65%-ra növekedett. A szerzők
szerint a növekedés az utóbbi tizenöt év során eszközölt beruházásoknak, a betegutak
felgyorsításának, a várakozási listák állami ellenőrzésének tulajdonítható.

