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“Kanserli Sayısı Yüzde 30 Oranında Nasıl Azaltılır”
Dünya Kanser Kontrol Örgütü Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk "Dünya kanser tedavisine 458 milyar
dolar para harcıyor. 18 milyar dolar kaynak ayırabilse korunma, erken tanı ile 2030 yılına kadar düşük,
orta gelir düzeyindeki ülkelerde sayı yüzde 30 azalır
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği’nde 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla
düzenlenen basın toplantısına Dünya Kanser Kontrol Örgütü Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, Türk
Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Başkanı Şuayib Yalçın, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser
Daire Başkanı Prof. Dr. Murat Gültekin, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Prof. Dr. Seçil Özkan
katıldı.
Prof. Dr. Tezer Kutluk özetle şu satırların altını çizdi:
“Dünya Sağlık Teşkilatı’nın koyduğu hedefler arasında kanserinde arasında olduğu bulaşıcı olmayan
hastalıkları yüzde 25 oranında azaltmak gibi bir hedefi var. Elbette yarın her şeyi çözmüş olmayacağız.
10 sene içerisinde dünya bu yönde kaynaklarını ayırır, önceliklerini kullanır, karar vericiler kararlarını
doğru verir, politikacılar politikalarını yapar, sivil toplum bu işi takip eder, insanlarda bu işi uygularsa
2025 yılına kadar kanserin de arasında olduğu bulaşıcı olmayan hastalıkları yüzde 25 oranında
azaltmamız mümkün gözüküyor.”
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Başkanı Prof. Dr. Şuayib Yalçın ise, temel
hedeflerinin kişilerin hasta olmaması olduğunu, çünkü hasta olunca giden kayıpların çok daha fazla
olduğunu vurgulayarak, bu yıl çıkartılan dört temaya ayrı ayrı değindi ve “İlk mesajımız sağlıklı
yaşamayı seçmek. Sağlıklı yaşamı seçmek derken her bireye söylüyoruz sigara içmeyin, egzersiz yapın,
ne yediğinize dikkat edin diye. Biz sivil toplum örgütleri olarak hep hastaya ve bireylere görev
yüklemiyoruz. Devlet, kurumlar, bizler ve basın olarak onlara bu ortamı sağlamakla sorumluyuz..
Erken tanı sağlamanın en önemli noktası kanser taramalarıydı. Türkiye artık dört başı mağrur kanser
kontrol programı oluşturmaya başlıyor. Bu ülkede standartları sağlamakla yükümlüyüz. Bunun da her
yerde kontrol edilmesi lazım. Kanserle yaşamayı da sağlamak lazım. Sadece hastanın değil, hasta
yakınlarının da yaşam kalitesini sağlamak önemli.
Türkiye’de 97 bin erkek, 62 bin kadına kanser teşhisi konulduğunu ifade eden Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu Kanser Daire Başkanı Prof. Dr. Murat Gültekin de, konuşmasında şu bilgileri verdi:
“Kanserlerden 3’ü uluslararası veriye göre taranabilir. Bunlar meme, rahim ağzı, bağırsak kanseridir.
Bu üç kanserin taranması isteniyor. Avrupa Birliği üye ülkelere 2025 yılına kadar bu üç kanser tarama
oranında yüzde 100’e ulaşmasını hedef olarak koydu. Kanser taramalarında birinci basamak sağlık
personelinin katılımlarını sağlayacağız.Özellikle rahim ağzı ve bağırsak kanserinde aile hekimlerine
başvuranlara ücretsiz tedavi imkanı sağlanacak."
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye’de kanserde erkeklerde ilk sırada
trakea, bronş, akciğer, ikinci sırada prostat, üçüncü sırada kolorektal geldiğini belirterek, “Kadınlarda
ise meme, tiroid ve kolorektal geliyor. Hem kadında hem erkekte görülen ve Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu’nun çalışanlarının başlattığı kolorektal kanser tarama bizim için önemli. Bu söylediğimiz
sıralamalar, rakamlar Aktif Kanser Kayıt Merkezlerimizden gelen rakamlardır. İzmir Aktif Kanser Kayıt
Merkezimiz dünyadaki kayıt merkezleri içerisinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından Uluslararası Eğitim
ve Kayıt Merkezi olarak kabul görmüş bir kayıt merkezidir” ifadelerini kullandı.

