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Küresel kanser toplumundan eylem çağrısı

 
 

Dünya Kanser Bildirgesi

Dünya Kanser Bildirgesi 2008, Uluslararası Kanser Savaş Örgütü (UICC) tarafından hazırlanmış,
2008 yılı Dünya Kanser Zirvesinde kabul edilmiş ve 2008 yılı Dünya Kanser Kongresince desteklenmiştir.

Biz, küresel kanser toplumu olarak,  hükümetlere, uluslararası düzeyde resmi kuruluşlara,
bağışcılara, kalkınma ajanslarına, özel sektöre ve sivil toplum kuruluşlarına,

aşağıda belirtilen hede�eri taahhüt ederek ve  bunlara ulaşmak için gereksinim duyulan
öncelikli eylemlere kaynak ve  politik destek sağlayarak,  kansere bağlı ölümleri azaltma yönünde

acil adımlar atmaları yönünde çağrı yapıyoruz.

• Bütün ülkelerde etkin kanser kontrol programlarını 
oluşturulması için, sürdürülebilir  sistemler yürürlüğe 
konulacaktır.

• Küresel düzeyde kanser yükünün ve kanser kontrolüne 
yönelik girişimlerin etkilerinin izlenmesi önemli derecede  
iyileştirilecektir. 

• Küresel  düzeyde tütün tüketimi, şişmanlık ve alkol tüketimi 
önemli derecede azaltılacaktır.

• HPV ve HBV viruslarından etkilenen bölgelerde halk aşılama 
programları kapsamına alınacaktır.

• Halkın kansere karşı olan yaklaşımları iyileştirilecek ve  bu 
hastalık hakkında gerçek dışı efsaneler ve yanlış bilinenler 
düzeltilecektir.

• Tarama, erken tanı programları ve kanserin erken belirtileri 
konusunda halkın bilinçlendirilmesi ile çok sayıda kanser 
türüne erken dönemde tanı konulacaktır. 

• Kanserde doğru teşhis,  uygun tedaviler, destek bakım, 
rehabilitasyon hizmetleri ve palyatif bakıma erişim hakkı 
bütün hastalar için dünya genelinde iyileştirilecektir.

• Etkin ağrı kontrolü, ağrı çeken tüm kanser hastaları için 
evrensel düzeyde erişilebilir olacaktır. 

• Kanser kontrolünde farklı alanlarda hizmet veren sağlık 
profesyonelleri için eğitim  fırsatları önemli derecede 
artırılacaktır. 

• Kanser kontrolünde uzman sağlık elemanlarının  görev yeri 
değiştirmesi önemli ölçüde azaltılacaktır.

Küresel  kanser toplumu, Temmuz 2006 tarihinde ABD, 
Washington DC’de yapılan Dünya Kanser Kongresinde,  birinci 
Dünya Kanser Bildirgesini yayınlayarak dünya genelinde kanser 
krizini ele almak üzere bir acil eylem çağrısı etrafında birleşti. Bu 
bildirge, 2020 itibarıyla küresel kanser krizini tersine çevirebilmek 
için atılmasına ihtiyaç duyulan adımları  genel hatlarıyla 
vermektedir. Bildirge,  kanser savunucularının giderek artan  
kanser krizini  ulusal, bölgesel ve küresel seviyelerdeki sağlık 
politika yapıcılarının dikkatine  getirmesine yardımcı olacak bir 
araçtır. Bütün kıtalarda  gelecek nesiller için büyük bir tehdit 
haline gelen kanseri ortadan kaldırma vizyonuna bağlı vakı�ar, 
Ulusal ve Uluslararası kurumlar ve devlet kuruluşları, profesyonel 
kurumlar, özel sektör, akademi ve sivil toplum  arasında bir 
uzlaşmayı teşkil eder. Dünya Kanser Bildirgesi,  dünya genelinde 
giderek artan kanser sorununu ele almak amacıyla  küresel 
kanser toplumunu harekete geçirmek için düzenlenen ilk 
teşebbüs olan   Paris Beratına  (Şubat 2000) dayanmaktadır. 

Bu hede�er genel hede�erdir.  Ancak, son birkaç yıl içinde,  
birbiriyle uyumlu eylemlerin kısa süre içinde büyük bir farklılık 
yarattığı yönünde kanıtlar artmaktadır. Bu nedenle, bir dizi 
öncelikli eylemin uygulanması  ile  bu hede�ere 
ulaşılabilecektir.

Sağlık politikaları
• Kanseri konusu gündeme alınmalıdır. Bir ülkenin büyüyen 

kanser problemi ile uğraşmak için yaptığı yatırımın  
ülkenin ekonomik ve sosyal refahına bir yatırım olduğu 
gösterilmek suretiyle kansere verilen politik önceliği 
artırın.  Kanserle ilgili kuruluşlar kanser kontrolünde 
yatırım yapmak için  küresel bağışçılarla, kalkınma 
ajanslarıyla, özel sektör ve bütün sivil toplumla işbirliği 
yapmalıdır. 

• Küresel kontrol stratejilerinin en çok ihtiyacı olanlara 
yönelmesini sağlamak için, konuyla ilgili olan tüm tara�arı 
harekete geçirin.  İlgili bütün grupları ulusal kanser 
politikalarının geliştirilmesine veya güncelleştirilmesine 
dahil edin. 

• Kanıtlanmış stratejileri kullanın. 

• Yerel ve ulusal düzeyde kanser kontrol planlamalarına 
kanser hastalarının katılımını destekleyin. 

Kanserden korunma ve erken tanı
• Hükümetlerin Tütün Çerçeve Anlaşmasının kurallarını 

eksiksiz olarak uygulamaya koymasını desteklemek 
suretiyle tütün tüketimini azaltacak çabaları artırın.

• Kanserin erken belirtileri konusunda kamuoyunun ve 
profesyonellerin bilinçlenmesini artırın.  Hükümetleri, 
toplum seviyesinde risk azaltma yöntemlerini 
destekleyecek politikaları uygulamaya zorlayın. Bireyleri 
ise  daha bilgili tüketim seçenekleri ve daha sağlıklı 
davranış tarzlarına uymaları konusunda  etkinleştirin. 

• Hükümetleri, insanların çevresel ve mesleki kanser yapıcı 
maddelerle temasını azaltma yönünde tedbirleri almaya 
teşvik edin.

• Kansere yol açan enfeksiyonları önlediği gösterilen aşıların 
ve diğer stratejilerin  daha yaygın olarak temin edilebilir 
olmasına yönelik tedbirleri  uygulamaya koyun.

Öncelikli Eylemler



Bilgi için

Daha fazla bilgi için
www.turkkanser.org.tr

Daha fazla bilgi için
www.uicc.org/wcd
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Dünya Kanser Bildirgesi 2008, kanser 
konusunda savunuculuk yapanların 
ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde 
politikacıların büyüyen kanser krizine 
dikkatini çekmelerine yardım edecek bir 
araçtır. Dünyada gelecek kuşaklar için 
kanseri bir tehdit olmakta çıkarmayı vizyon 
edinmiş olan tüm kıtalardan vakıf ve 
dernekler, resmi ve sivil kuruluşlar, 
profesyonel örgütler, özel sektör, akademik 
çevreler arasındaki bir uzlaşıyı ifade 
etmektedir. Uluslarası Kanser Savaş Örgütü 
(UICC) kendini küresel kanser kontrolune 
adamış, Dünya’nın en önde gelen kanser 
örgütüdür. UICC, Dünya Kanser bildirgesi 
“çerçevesindeki” güçbirliklerini desteklemektedir. 
Birlikte çalışarak, 2020 yılı hedeflerine ulaşmak için 
planlanan öncelikli eylemleri daha kolay 
uygulayabiliriz. © UICC 2008. Tüm hakları saklıdır. 
Ticari olmayan çoğaltma ve tercüme izinlerine 
açığız. Bu istekler International Union Against 
Cancer (UICC), 62 route de Frontenex, 1207 
Geneva, Switzerland, or permissions@uicc.org 
adreslerine gönderilebilir. UICC bildirgenin içeriğini 
doğrulayacak her türlü tedbiri almıştır. Bununla 
birlikte anlatılan ya da kastedilenlere herhangi bir 
garanti verilemez. Bildirgenin yorumlanması ve 
kullanımı ile ilgili sorumluluk kullanıcıyı ilgilendirir, 
bildirgenin kullanımından kaynaklanan durumlardan 
UICC sorumlu değildir. 

Bu bildirgenin Türkçe çevirisi, Türk Kanser Araştırma 
ve Savaş Kurumu Derneği (TKASK) tarafından 
yapılmıştır. TKASK 1947 kurulmuş, kendisini kanser 
kontrolüne adamış bir dernektir, 1969 yılından beri 
UICC üyesidir. 2008 yılında UICC yılın en başarılı 
kanser örgütü ödülünü almıştır.

• Faydalı olduğu yönünde kanıtı mevcut olan  uygulanabilir tarama 
programlarının sunulmasını savunun.  Henüz kesin olmayan tarama 
teknolojilerinin toplumda fizibilitesi ve yararlılığını değerlendirmek için 
tasarlanan pilot projeleri yürütün.

Kanser Tedavisi
• Yerel ihtiyaçlar ve kaynaklara uygun  kanser tedavi kılavuzlarının 

geliştirilmesini ve kullanılmasını teşvik edin.  Kanserli hastaların �ziksel, 
sosyal ve duygusal ihtiyaçlarının karşılanması için yeterli olan tedavi, 
rehabilitasyon ve palyatif  bakım imkanlarının ve yeterli derecede eğitimli 
personelin temin edilebilir olmasını sağlayın.

• Ağrı kontrolünün   önündeki  bir çok engeli ortadan kaldırmak için 
adımlar atın.  Ağrı ilaçlarıyla ilgili katı düzenlemeler sorununu ele almak 
için hükümetlerle işbirliği yapın. Birleşmiş Milletlerin uluslararası 
uyuşturucu kontrol konvansiyonlarının, ağrılı kanserli hastalarda  bu 
ilaçların kullanılmasında yasal yöntemleri olumsuz etkilememesini 
sağlamak için, Uluslararası Narkotik Kontrol Kurulu ve Dünya Sağlık 
Teşkilatı dahil  uluslararası kurumlarla işbirliği yapın. 

• Maliyeti karşılanabilir ve güvenli kalitedeki kanser ilaçlarına erişimin 
sağlanabilmesini artırmak  için ilaç sanayisi ile işbirliği yapın.

• Uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimine yönelik fırsatları oluşturarak, 
kanser kontrolünün tüm alanlarında uzman sağlık profesyonellerinin 
sayısını uzmanlıklarıyla uygun ortamlarında çalışma yapabilecek şekilde 
artırın.

• Sağlık çalışanlarının yer değiştirmesinin, ülkelerin yeterli seviyede kanser 
tedavisi sunabilmesi üzerindeki etkisi konusunda bilinci artırın, ulusal ve 
küresel sağlık personeli yetersizliğinin ve bundan doğan, derinleşen 
adaletsizliğin  ele alınması için ortak çalışmalar yürütün.

Kanser araştırmaları
• Temel ve uygulamalı kanser araştırmalarına yatırımı artırın ve  araştırma 

sonuçlarının klinik uygulamalara ve kamu sağlığına katkılarını hızlandırın.
• Farklı ülkelerdeki kanser araştırma örgütlerinin birlikte çalışmasını, verileri 

paylaşmasını ve kanser araştırmaları için mevcut sınırlı fonların 
kullanılmasının optimize edilmesine yönelik araştırma hede�erinin 
tanımlamalarını ve çabaların gereksiz yere tekrar edilmemesini 
teşvik edin. 

2020 Hedeflerine Doğru İlerlerken
• Uluslararası Kanser Savaş Örgütü (UICC), 

şu anda 100’ü aşkın ülkede bu 300’den 
fazla sayıdaki üye örgütü aracılığı ile  
2020 hede�erine ulaşılmasını hızlandıran 
işbirliklerini teşvik edecektir. 

• UICC, dünya genelinde kanser 
harcamaları ve verilen hizmetlerdeki  
gözlenen büyük değişkenlikleri göz 
önüne alarak,  üyelerinin Dünya Kanser 
Bildirgesinin yerel ihtiyaçları ve öncelikleri 
daha iyi yansıtan   bölgesel veya ulusal 
kanser bildirgesi geliştirilmesinde bir 
şablon olarak  kullanmasını teşvik 
edecektir. 

• UICC,  2020 hedeflerine ulaşılmasına 
yönelik olarak sağlanan ilerlemeler  
konusunda her iki yılda  bir  rapor 
hazırlanması sorumluluğunu üstlenmiştir. 
Bu raporlar  her iki yılda bir yapılan 
“UICC Dünya Kanser Kongresinde” 
sunulacaktır.


