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BASIN BİLDİRİSİ
“İMKANSIZ DEĞİL!”
Düşük orta gelir düzeyindeki ülkelerde uygun miktarda kaynak kullanılması ile
2030 yılına kadar her yıl 3 milyon kişinin hayatı kurtarılabilir.
TÜRK KANSER ARAŞTIRMA VE SAVAŞ KURUMU DERNEĞİ
4 Şubat 2015 Dünya Kanser Günü, Ankara
Yeni veriler, uluslararası düzeyde her yıl 18 milyar dolarlık kaynak ayrıldığı takdirde 2030 yılına kadar
düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerde ölümlerin %30 kadar azaltılabileceğini göstermektedir.

Pazartesi 2 Şubat 2015 – Dünya Kanser Günü – Ankara
4 Şubat 2015 Dünya kanser günü nedeni ile “Hastalıkların Kontrolüne Yönelik Öncelikler” projesinin uzmanları ile Dünya Kanser Kontrol Örgütü’nün uzmanları yapılan harcamalarda makul düzenlemelerle
milyonlarca ölümünün önlenebileceğini açıkladılar.
• Uluslararası düzeyde her yıl 18 milyar dolarlık kaynak ayrıldığı takdirde 2030 yılına kadar düşük ve
orta gelir düzeyindeki ülkelerde ölümler %30 kadar azaltılabilecektir. Kanserden korunma, erken
tanı, tedavisi hizmetlerindeki iyileştirmeler ve palyatif bakıma yönelik yaklaşımlar önemli katkılar
sağlayacaktır.
• Sadece tütün vergilerinin 3 kat arttırılması bile devletlerin vergi gelirlerinde 400 milyar dolarlık bir
artış sağlayacak, tütün kullananların üçte birinin tütünü bırakmasını sağlayacaktır.
Dünya Sağlık Örgütü, 2011 yılında Bulaşıcı olmayan hastalıklara karşı açıkladığı önlemler arasında, kanserden korunmaya yönelik  şunları tavsiye etmektedir.
• Tütün vergilendirilmesi, düzenlenmesi ve tütün ilişkili kanserlerin azaltılması
• Hepatit B (HBV) aşısının yaygınlaştırılarak karaciğer kanserlerinin önlenmesi
• Kanser öncülü servikal lezyonların taranması ve tedavi edilmesi
“Hastalıkların Kontrolunde Öncelikler Projesi-3” temel bir paket olarak aşağıdaki önerileri eklemektedir.
• HPV aşılaması yolu ile adolesanlarda servikal kanserlerin önlenmesi
• İleri hastalıklarda ağrının önlenmesi
• Pediatrik kanserlerin tedavisi
• Erken evre meme kanserinin tanısı ve tedavisi
• Erken evre kolon kanserinin tanısı ve tedavisi

Sağlıklı Yaşamayı Seçmek
İmkansız Değil

Erken Tanı Sağlamak
İmkansız Değil

Herkes İçi̇n Tedavi
İmkansız Değil

Yaşam Kali̇tesi̇
İmkansız Değil

Dünya Kanser Kontrol Örgütü CEO’su Cary Adams, kanserden erken ölümleri önlemek imkansız değildir, arkamıza yaslanıp dünya da kanserin artmasına seyirci kalmamalıyız. Dünya Kanser Gününde uluslararası toplumu birlikte hareket etmeye ve özellikle düşük orta gelir düzeyindeki ülkelerde sorunun
çözümüne yönelik kanser kontrolü yaklaşımlarını uygulamaya davet ediyoruz” demistir.  
Dünya Kanser Kontrol Örgütü Başkanı  ve Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği ‘nin Önceki
Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk Kanser Günü’nün 2015 yılı ana konusu olarak  4 ana temanın seçildiğini,
“SAĞLIKLI YAŞAMAYI SEÇMEK “ “ERKEN TANI SAĞLAMAK “  “HERKES İÇİN TEDAVİ, “YAŞAM KALİTESİ” konularının tüm dünya ülkelerinde aynı anda dünya’ya bir çağrı niteliği taşıdığının altını çizmiştir. Kanser
bir gün tarih olacaktır, ancak bunun için bütün dünyada birlikten kuvvet doğar ilkesi ile hep birlikte
mücadele gerekdiğini söylemiştir.
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Başkanı Prof. Şuayib Yalçın, Türk Kanser araştırma ve
Savaş Kurumu Derneği’nin 1947’den beri halkımızın hizmetinde olduğunu, Türkiye’de bir çok ilke imzasını attığını belirterek, bu hizmetlerin aralıksız süreceğini ifade etmiştir.
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Prof. Dr. Seçil Özkan, kanserin önemli oranda önlenebilir bir hastalık olduğunu, güncel kanser verilerine göre ülkemiz için tütünle mücadele ve obezite
ile mücadelenin önemli olduğunu, bu açıdan sağlık bakanlığının  ülke genelindeki çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtmiştir.
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanı Doç. Dr. Murat Gültekin kanser ile
mücadelede başarılı olabilmek için erken teşhisin önemine dikkat çekmiştir. 2014 yılı içinde meme, rahim ağzı ve kolon kanseri taramalarına katılımda önemli gelişmeler yaşandığını söylemiştir. Türkiye’de
kanser taramalarına düzenli katılım kültürünün gelişmekte olduğunu eklemiştir.
Dünya kanser günü hakkında “www.dunyakansergunu.org ve worldcancerday.org sitelerinden daha
fazla bilgi alabilirsiniz.
Dünya Kanser Günü Hakkında
Dünya Kanser Günü her yıl 4 Şubat günü yer almakta ve UICC önderliğinde üyeler, ortaklar ve tüm dünya güç birliği yaparak küresel kanser salgınına karşı savaş açmaktadır.  UICC , Kanser Gününde kanser
konusunda farkındalık yaratarak ve eğitim vererek önlenebilir milyonlarca ölüm vakasının önüne geçmeyi hedeflemektedir. Ayrıca hükümetleri ve bireyler kansere için harekete geçmeye davet etmektedir.
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Hakkında
1947’de kurulan Türkiye’nin en eski ve en köklü kanser sivil örgütüdür. Kanser kontrolünün farklı alanlarında uzun yıllardır birçok ilklere imza atmış, Türkiyenin ilk kanser hastanesini açmış, ilk kanser dergisi,
ilk kanser haftasının kabul edilmesi, ilk kanser kongresi, ilk kanser istatistikleri, ilk kanserli hasta toplantıları gibi bir çok başarılı faaliyetle ulusal ve uluslararası alandan çalışma- larını sürdürmüştür. Başarılı
çalışmaları ile 2008 yılında UICC tarafından yılın en başarılı kanser örgütü seçilmiştir.
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UICC, Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü Hakkında
UICC, küresel kanser yükünü azaltmaya çalışmakta, kanser konusunda çalışan sivil ve resmi örgütleri,
toplulukları bir araya getirerek kanser konusunda güç birliği oluşturmakta, imkanlar konusunda eşitliği
hedeflemekte, dünyanın sağlığı ve kalkınması yönünde kanser kontrolü için çalış- maktadır.
UICC, kanserle savaşan sivil örgütler arasında dünyanın en büyüğü olup 155 ülkede 800 üyesi bulunmaktadır. Bu üyeler arasında dünyanın büyük kanser dernekleri, sağlık bakanlıkları, kanser enstitüleri,
araştırma enstitüleri, tedavi merkezleri ve hasta grupları bulunmaktadır.
UICC, dünya liderleriyle birlikte çalışarak, kanser kontrol önlemleri konusunda desteklerini almak ve
Birleşmiş Milletler Bildirgesinde belirtilen kanserle ilgili taahhütlerin yerine getirilmesini sağlamak konusunda çalışmaktadır.
UICC Kanser Dünya gününü aşağıda belirtilen konularda savunuculuk faaliyeti olarak kullanmaktadır:
• Kanserin önlenmesi ve kontrolüne yönelik politikaların etkinliğini ölçmeye yönelik hedef ve göstergeler ortaya koymak
• Küresel kalkınma gündeminde kanserin önceliğini arttırmak
• Kansere karşı küresel eylemi geliştirmek
UICC ve farklı sektörlerde işbirliği yaptığı kuruluşlar, hükümetleri kanser ve diğer bulaşıcı olmayan hastalıklara karşı mücadelede zamanla yarışmaları konusunda ikna etmeye çalışmaktadır.
UICC aynı zamanda “Bulaşıcı Olmayan Hastalıklara Karşı Güç Birliği Platformu” nun kurucu üyelerindendir. Bu grup, 170 ülkede 2000 kuruluşu kapsayan kapsayan küresel sivil bir topluluktur .
Daha fazla bilgi için:
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği
info@turkkanser.org.tr
Tel: 0312 431 2950
www.dunyakansergunu.org
www.worldcancerday.org
www.turkkanser.org
www.uicc.org

