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Dünya Kanser Günü,   
Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü’nün  
bir girişimidir.
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Kanser, dünya genelinde ikinci 
önde gelen ölüm nedenidir.  
Birlikte, bunu değiştireceğiz.

Kanserden korunma, teşhis ve tedavide 
hayranlık uyandıran gelişmelerin 
olduğu bir zaman diliminde yaşıyoruz. 
Buna rağmen, birçoğumuz kanser 
tedavisi ararken, her fırsatta engellerle 
karşılaşabiliriz. Gelir, eğitim, coğrafi 
konum, cinsiyet, yaş, engellilik ve 
yaşam tarzı kanser bakımını olumsuz 
etkileyebilmektedir. 
Bu nedenle, bu yılki Dünya Kanser 
Günü’nün teması Dünya genelinde 
“Bakım Açığını Kapatın”, olarak 
seçilmiştir. Yüksek, düşük ve orta gelirli 

ülkeler ayrımı olmaksızın hemen hemen 
herkesi etkileyen ve hayatlara mal olan 
bu eşitlik açığı konusunda, farkındalığı 
artırmakla ilgilidir. 

4 Şubat’ta sesimizi duyurmak ve  
kanser yükünün daha az olduğu bir 
dünya için harekete geçmek için bize 
katılın. 

#KanserBakimindaDahaIleriye 
#BakımAciginiKapatin  
#DunyaKanserGunu
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Kim olursan ol!  Kanserin; kendine, 
sevdiğin insanlara ve dünyadaki insanlara 
etkisini azaltma gücüne sahipsin!  

“Kanser bakımında daha ileriye; Bakım 
Açığını Kapatın’ kampanyasının ilk yılı, 
dünya çapında kanser bakımındaki 
eşitsizlikleri anlamak ve tanımakla 
ilgilidir. Bu, açık fikirli olmak, 
varsayımlara meydan okumak ve somut 
gerçeklerle hareket etmek ile ilgilidir.

Ancak öğrenip anladığımızda harekete 
geçebilir ve ilerleme kaydedebiliriz.
Bakım açığını kapatmanın zamanı geldi.
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“Eşitsizlik” ile ne demek istiyoruz?

Sağlık hizmetlerinde eşitsizlik, kaynakların eşit olmayan 
dağılımını ifade eder. Buna karşılık, eşitsizlik; bakım veya tedavi 
sonuçlarında adaletsiz, önlenebilir farklılıklar anlamına gelir.

Fark ince görünebilir, ancak kanser bakım açığını kapatmak, 
gerçekten herkese eşit kaynaklar sağlamakla ilgili değildir. 
Tek bir standart herkese uymaz ve her zorluk farklı bir çözüm 
gerektirir. Eşitlik, herkesi aynı seviyeye getirmek için, onlara 
ihtiyaç duydukları şeyi vermekle ilgilidir.



Anahtar konular

Kanser tedavisinin önündeki 
engelleri keşfedin. 
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Nerede yaşıyorsun, kimsin, nereden geliyorsun, ne yapıyorsun, 
kimi seviyorsun. Bunlara sağlığın sosyal belirleyicileri denir ve 
eşitsizliklere yol açabilecek birçok faktörü temsil ederler. Bunlar, 
kanserin önlenmesi, teşhis ve tedavisinde aklınıza gelmeyen engeller 
oluşturabilirler.

• Yaş ayrımcılığı

• Cinsiyet ayrımcılığı

• Azınlık engelleri

• Mültecilerin sorunları 

• Sosyo-ekonomik durum

• Köy-kent ayrımı

 Daha fazla bilgi için:
dunyakansergunu.org
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Biliyor musun?

Her yıl  10 milyon  insan kanserden 
ölüyor!

Kanser ölümlerinin %70 ’i düşük ve  
orta gelirli ülkelerde meydana 
gelmektedir.

Yüksek gelirli ülkelerde kanser tedavi 
hizmetlerinin  %90’a ulaşan düzeylerde 
mevcut olmasına karşın, düşük gelirli 
ülkeleri %30 ’undan azında kanser 
tedavi hizmetleri mevcuttur.



                    

 

 
 

Biliyor musun?

Bir örnek olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde beyaz kadınlarda,  
rahim ağzı kanserinde beş yıllık sağkalım oranı  %71  iken,  
siyah kadınlar için bu oran sadece  %58  ’dir.

Yeni Zelanda’da Māori’lerin kanserden ölme olasılığı Māori olmayanlara göre  iki kat 
daha fazladır.

Kanser her yıl yaklaşık 10 milyon insanı öldürüyor ve bunların yaklaşık  %70 ’i  
65 yaş ve üstünde olmaktadır.  Öte yandan yaşlı popülasyon etkin tedavilerin 
önünde orantısız engellerle karşı karşıya kalabilmektedir. 

Mültecilerde , kanserin daha kötü sonuçlara yol açan ileri bir aşamada teşhis 
edilmesi daha olasıdır.

Kanserin önlemesi, erken teşhisi ve zamanında ve kaliteli tedavisine yönelik 
kaynaklara yönelik uygun stratejilerle Dünya’da her yıl  3,7 milyona  kadar hayat 
kurtarılabilir. 
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“Dünya Kanser Günü’nde, kimseyi 
geride bırakmama yönündeki büyük 
çabamızın bir parçası olarak, bu 
hastalıktan dolayı önlenebilecek 
acıların adaletsizliğini sona 
erdirelim” 
Ban Ki-moon,
Birleşmiş Milletler Eski Genel Sekreteri



                    

 
 

“Dünya Kanser Günü, tüm kanser hastaları için  
güçlendirilmiş ve en etkili küresel platform 
haline gelmiştir ve kansere karşı savaşı 
kazanabileceğimizi herkese hatırlatarak hepimizin 
sesini duyurabileceği bir platformu savunmaktadır.”
Dina Mired,
Ürdün Prensesi
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Kampanya Materyalleri

Bilgi Notları

  
   

Seçimler
ve Fırsatlar
Kanserlerin %10 kadarı  
genetik mutasyonla ilişkilidir.  
Kanser ölümlerinin %27’si tütün ve 
alkol kullanımından kaynaklanmaktadır.

daha fazla bilgi için:  
dunyakansergunu.org 

Kaynaklar: NIH – National Cancer Institute – The Genetics of Cancer - https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/genetics
WHO Fact Sheet Cancer http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/
WHO Global status report on alcohol and health 2014 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112736/1/9789240692763_eng.pdf
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10 milyon  
nedenimiz var
2020’de 10 milyon insan kanserden öldü. 
Bu,  Ankara nüfusunun iki katına,  
Bangkok nüfusuna, İrlanda nüfusunun  
iki katına eşittir.

daha fazla bilgi için:  
dunyakansergunu.org 

Kaynaklar: NIH – National Cancer Institute – The Genetics of Cancer - https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/genetics
WHO Fact Sheet Cancer http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/
WHO Global status report on alcohol and health 2014 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112736/1/9789240692763_eng.pdf
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Kampanya Materyalleri

Afişler

Irk seni tanımlamaz

Öyleyse neden görmezden gelinesin.
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Dünya Kanser Günü’nü
desteklediğiniz için
teşekkür ederiz.
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www.uicc.org
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