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"BİZİM ÇOCUKLARIMIZ, BİZİM SAVAŞIMIZ":
ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ İLE MÜCADELE İÇİN
16 ÜLKEDE 25 PROGRAM
— 4 Şubat 2008 Dünya Kanser Günü’nde,
Uluslararası Kanserle Savaş Birliği (UICC) ve sanofi-aventis,
gelişmekte olan ve yeni endüstrileşen ülkelerde
çocukluk çağı kanserleriyle savaş alanındaki taahhütleriyle ilgili
bir ara rapor sundular.4 Şubat 2008, Paris, Cenevre – Uluslararası Kanserle Savaş Birliği (UICC) ve sanofi-aventis,
Dünya Kanser Günü’nde, pediatrik onkolojinin yeni gelişmeye başladığı ülkelerde çocukluk çağı
kanserleriyle savaşmak için 2004 yılında başlattıkları “Bizim Çocuklarımız, Bizim Savaşımız” adlı
program ile ilgili bir ara rapor sundular.
Girişimin yürütülmekte olduğu 16 ülkede (Bangladeş, Bolivya, Mısır, Honduras, Endonezya,
Kenya, Mali, Fas, Peru, Filipinler, Romanya, Senegal, Tanzanya, Ukrayna, Venezüella ve
Vietnam) 25 partner kuruluş tarafından, kanserli çocuklar ve aileleri onuruna etkilikler
düzenlendi.
Dünya genelindeki ölümlerin önde gelen nedenini kanser oluşturuyor. Dünya Sağlık Örgütü,
hiçbir önlem alınmadığı takdirde, kanserin 2005-2015 yılları arasında 84 milyon kişinin ölümüne
neden olacağını tahmin ediyor. Çocukluk çağı kanserleri, bütün kanserler içinde küçük bir orana
sahip. Ancak, zengin ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler arasında, sağkalım oranları açısından
en büyük uçurum bu tip kanserlerde görülüyor. Çocukluk çağı kanserine yakalanan
çocukların %80’i gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor. Her yıl 160 000’den fazla çocuk kansere
yakalanıyor ve bunların yaklaşık 90 000’i hayatını kaybediyor. Gelişmiş ülkelerde kansere
yakalanan çocukların yaklaşık %80’i iyileştirilebilirken, bu oran dünyanın en yoksul
ülkelerinde %20’lere, hatta %10’lara kadar düşebiliyor. Yoksul ülkelerde bilgilendirme, erken
tanı ve sağlık hizmetine ulaşım genellikle çok zor. Oysa aslında, çocukluk çağında ortaya çıkan
kanserlerin çoğu, erken teşhis edildiğinde tedavi edilebiliyor.

“Bizim Çocuklarımız, Bizim Savaşımız” Programı, hastane, vakıf, sivil toplum örgütü gibi
kuruluşları, bilgilendirme, erken tanı, sağlık hizmeti ve tedaviye erişim, ağrı kontrolü ve hastalığın
sosyal boyutlarının daha iyi ele alınmasına yönelik programları uygulamaya koymaları için teşvik
ederek, hasta çocukların ve ailelerinin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.
Bugüne kadar 1717 sağlık mesleği mensubu, kanser ve çocuklarda kanserin tedavi edilmesi
ile ilgili eğitim programlarına katıldı. Bugüne kadar, 7 155 çocuk ve 4261 yardıma muhtaç aile,
bu programlardan yararlandı.
UICC Başkanı Dr. Franco Cavalli, “Kanser alanında bu tür bir ortaklığın bir benzeri yok. Bir ilaç
şirketi bünyesinde, yalnızca sosyal yardım programlarına ayrılmış bir departmanın bulunması
çok ender görülen bir durum. Bir sivil toplum örgütü ile bir ilaç şirketinin, çocukların yaşamını
iyileştirmek için böyle sıkı bir işbirliği ve uyum içinde çalışması da eşine az rastlanır bir durum.
Asıl hedefimiz bu çocukların sağkalım oranını yükseltmek ve “Bizim Çocuklarımız, Bizim
Savaşımız” Programı bu alanda şimdiden bir fark yarattı” diyor.
Sanofi-aventis’in Başkanı Jean-François Dehecq ekliyor: “Örnek teşkil eden bu işbirliğinin temeli,
çocukluk çağı kanserlerini azaltmak amacıyla yapılan bir toplantıda atıldı. Zaman içinde gelişen
program, karşılıklı saygı ve güven bağlarımızı pekiştirdi. Bu projeleri birlikte yürüttüğümüz
toplulukların gereksinimlerini karşılamak için çabalarımızı sürdürmeliyiz. Böylelikle, çok ileri
boyutlara ulaşan eşitsizlikleri azaltmayı ve sağlığın herkes tarafından paylaşılabilmesini mümkün
kılmayı hedefliyoruz. Bu ortak sosyal sorumluluğun bir gereğidir.”
UICC Hakkında
Uluslararası Kanserle Savaş Birliği (UICC), dünya genelinde kanserin kontrol altına alınmasına
adanmış, tek uluslararası bağımsız, kâr amacı gütmeyen kuruluştur. Amacı, gelecek nesillere
yaşamı tehdit eden hastalıkların başında gelen kanserden arınmış bir dünya bırakmaktır. 90’ı
aşkın ülkede 280 üye kuruluşla çalışmalarını sürdüren UICC, önemli bir değişim öncüsüdür.
Sanofi-aventis hakkında
Dünyanın önde gelen ilaç şirketleri arasında yer alan sanofi-aventis, tüm insanların yaşamını
iyileştirmek için tedavi çözümleri keşfeder, geliştirir ve hizmete sunar. Sanofi-aventis, Paris
(EURONEXT: SAN) ve New York (NYSE: SNY) borsalarında kote edilmektedir.

