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Dünya Kanser Günü Nedir?
Her yıl 4 Şubat Dünya Kanser Günü’dür ve kansere karşı açılan savaşta tüm dünyayı bir araya gelmekte ve dünyaya mesaj vermektedir.
Dünya Kanser Günü her yıl farkındalığı artırarak, hastalık hakkında eğitim vererek ve hükümetlere savunuculuk yaparak önlenebilir milyonlarca kaybın önüne geçmeyi hedeflemektedir.

Dünya Kanser Günü neden önemlidir?
Şuanda Dünya genelinde 8.2 milyon insan kanser nedeniyle hayatını kaybetmektetir. Bunlardan
4 milyonu 30-69 yaş arasındaki yetişkinlerdir. Bu 4 milyon ölüm erken olarak kabul edilmekte ve önlenebilir kanserler arasında kabul edilmektedir.

YAPABİLİRİZ. YAPABİLİRİM.

Dünya Kanser Günü zihinlerde ve dünya medyasında kanser profilini yükseltmek için ideal bir fırsattır.

DÜNYA KANSER GÜNÜ 2017 TEMASI SPORU DESTEKLEMEK

YAPABİLİRİZ, YAPABİLİRİM
Kanser herkesi farklı şekillerde etkiler ve insanlar hastalığın bireyler, aileler ve toplumlar üzerindeki
etkisini azaltmak için harekete geçme gücüne sahiptir.
Dünya Kanser Günü (4 Şubat) bize neler yapabileceğimiz üzerine düşünme ve harekete geçme fırsatı
verir. Ne yapmayı seçerseniz seçin, kanserle mücadelede bir değişiklik yapın.
2016-2018 Dünya Kanser Günü kampanyası hayat kurtarmak, kanser bakımı konusunda daha fazla
eşitlik sağlamak ve kanserle mücadeleyi en yüksek siyasi seviyelerde öncelik haline getirmek için
çaba sarf eder .
Dünya Kanser Günü “Ne yapabiliriz” için harekete geçmede ve söz vermede önemli bir fırsattır.
Dünya Kanser Kontrol örgütü önceki dönem başkanı Prof. Tezer Kutluk, “Dünyanın kansere karşı yapabileceği çok şey olduğunu, artık kanserin kontrol edilebilir bir hastalık olduğunu, bu nedenle kanseri yenmek için yapılacakların Dünya Kanser Günü’nde “YAPABİLİRİZ, YAPABİLİRİM”
sloganı ile özetlendiğini, bu doğrultuda 160’dan fazla ülkede kanserle uğraşanların dünyanın kansere karşı yapabileceklerini söyleyeceklerini ve bu yıl Dünya Kanser Günü’nün ana temasının sporu
desteklemek” olacağını belirtti.
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu Başkan yardımcısı Dr. Bekir Keskinkılıç “Yapabiliriz, Yapabilirim”
sloganı ile 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde, ülkemizde kanserden korunma anlamında, tütün kontrolu,
obeZite kontrolü, tuz tüketiminin kontrol edilmesi, fiziksel aktivite ve egzersizin teşvik edilmesi, kanser
kayıtları, kanser taramalarında başarılı programlar yürütmektedir. Bu yılın konusu spor ve fiziksel aktiviteyi desteklemek olduğuna göre hepimiz birey, kuruluş, sivil toplum, devlet olarak kanser kontrolüne
dair yürütülen kampanyaları ve programları, “yapabiliriz,yapabilirim” felsefesi ile desteklemeliyiz” dedi.
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Şuayib Yalçın, “Kurumun
1947’den beri kanser kontrolünde yaptıklarının, bundan sonra yapabileceklerinin garantisi olduğunu, “YAPABİLİRİZ, YAPABİLİRİM” sloganını kurum çalışmaları çerçevesinde resmi sivil demeden tüm
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paydaşlarla daha ileriye taşıyacağını belirtti. Ülkemiz insanları 70 yıldır kurumla birlikte yaptıklarını,
önümüzdeki yıllarda da yapmaya devam edecektir” dedi. Sağlıklı bir çevre oluşturulabilir, kanser önlenebilir, kanser erken teşhis edilebilir temalarının önemini bir kez daha vurguladı ve ana temanın fiziksel aktivite ve sporu desteklemek olmasına rağmen “yapabiliriz, yapabilirim kapsamına giren farklı
mesajların bu kampanyada vurgulanacağını belirtti.

Mesajımız

YAPABİLİRİZ

YAPABİLİRİM

WE CAN

I CAN
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Kaliteli İş Gücü
Yaratabiliriz

Destek İsteyebilirim
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ASK FOR SUPPORT
#WeCanICan
#WorldCancerDay
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Sağlıklı İşyerleri
Yaratabiliriz
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WORKPLACES
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Sevebilirim, sevilebilirim
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İşe Dönebilirim
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Sağlıklı Tercihler
Yapabilirim

Sesimi Duyurabilirim
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I CAN

WE CAN
Kanser Tedavisine Erişimi
Artırabiliriz

Kanser Yolculuğumu
Yönetebilirim

I CAN

IMPROVE ACCESS
TO CANCER CARE

TAKE CONTROL OF
MY CANCER JOURNEY
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Harekete Geçebiliriz

rld

ca

#WeCanICan
#WorldCancerDay

ca

nc

e rd

a y. o r g

wo

#WeCanICan
#WorldCancerDay

wo

Join us in 2017
worldcancerday.org

rld

WE CAN

Erken Tanının Hayat
Kurtardığını Anlayabilirim
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Kanser Kontrolüne
Yatırım Yapabiliriz
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THAT EARLY
DETECTION
SAVES LIVES
YAPABİLİRİZ.UNDERSTAND
YAPABİLİRİM.

INSPIRE ACTION,
TAKE ACTION

WE CAN

#WeCanICan
#WorldCancerDay
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MAKE THE CASE FOR INVESTING
IN CANCER CONTROL

Farkındalık için Elele
Verebiliriz

WE CAN

#WeCanICan
#WorldCancerDay
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JOIN FORCES TO
MAKE A DIFFERENCE

Kanseri Önleyebiliriz
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PREVENT CANCER

Politikaları
Şekillendirebiliriz
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#WeCanICan
#WorldCancerDay
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SHAPE POLICY CHANGE

İnsanları İşe
Dönmeleri Konusunda
Destekleyebiliriz
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SUPPORT OTHERS
TO RETURN TO WORK
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Dünya Kanser Günü Hakkında
Dünya Kanser Günü her yıl 4 Şubat’ta UICC (Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü) önderliğinde üyeler,
ortaklar ve tüm dünya güçbirliği yaparak küresel kanser salgınına karşı savaş açmaktadır. UICC, Dünya Kanser Günü’nde kanser konusunda farkındalık yaratarak ve eğitim vererek önlenebilir milyonlarca
ölüm vakasının önüne geçmeyi hedeflemektedir. Ayrıca hükümetler ve bireyler kansere karşı 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, Türkiye’nin 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 alanda çalışma- larını sürdürmüştür.
Başarılı çalışmaları ile 2008 yılında UICC tarafından yılın en başarılı kanser örgütü seçilmiştir. Kurum
Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk 2014 yılında Cenevre-İsviçre’deki dünya kanser kontrol örgütünün başkanlığına seçilmiştir.

YAPABİLİRİZ. YAPABİLİRİM.

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 çalışmaktadır. UICC,
kanserle savaşan sivil örgütler arasında dünyanın en büyüğü olup 163 ülkede 1000’den fazla 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 Bildirgesi’nde belirtilen kanserle ilgili taahhütlerin yerine getirilmesini sağlamak konusunda çalışmaktadır.
UICC Dünya Kanser Günü’nü 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 GüçBirliği Platformu” nun kurucu üyelerindendir. Bu
grup, 170 ülkede 2000 kuruluşu kapsayan küresel bir sivil topluluktur .
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