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4 ŞUBAT DÜNYA KANSER GÜNÜ NEDENİYLE… 

Günümüzde kanser, önde gelen ölüm nedenleri arasındadır. İnsan vücudunu etkileyebilen 
100’den fazla kanser olduğu bilinmektedir.1 Kanserlerin %70’i orta ve düşük gelir düzeyine sahip 
olan ülkelerde görülmektedir.2  Dünyada, erkekler arasında en sık ölüme neden olan ilk beş 
kanser tipi sırasıyla; akciğer, mide, karaciğer, kalın barsak (kolorektal) ve yemek borusu 
(özefagus)3 kanseridir. Kadınlar arasında en çok ölüme neden olan ilk beş kanser türü ise meme, 
akciğer, mide, kalın barsak (kolorektal) ve rahim ağzı (servikal) kanseridir.4  

Dünyada her yıl 8,2 milyon kişi kanser nedeniyle yaşamını kaybetmektedir ve bu ölümlerin 
yaklaşık yarısı (4 milyon) erken ölüm olarak kabul edilen 30-69 yaşlarında meydana gelmektedir.5 

Kanserlerin %30’undan daha fazlası sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları ya da Hepatit B ve HPV 
aşısı ile ÖNLENEBİLİR. Kansere yakalanma önlenemediğinde de hastalığın erken tanısı, 
dolayısıyla da erken müdahalesi söz konusudur.6  

Dünyada her yıl 4 Şubat günü kanser hastalığının farkındalığına, hastalıktan korunmaya, erken 
tanı olanaklarına dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Bu gün, kanser hastalığı 
açısından bir SAVUNUCULUK GÜNÜdür. Bu yıl (2015), 4 Şubat Dünya Kanser Günü ana 
konusu ERKEN TANInın önemi olmuştur ve iki temel hedef belirlenmiştir:7 

1. Toplum tabanlı tarama programlarının bütün dünyada uygulanabilir olmasının sağlanması, 
kanserin erken tanınması için bilinmesi gereken belirti ve bulguların toplum ve profesyonel 
meslek grupları arasında farkındalığının artırılması 

2. Özellikle orta ve düşük gelir düzeyine sahip ülkelerde kanserle ilgili olan bütün sağlık 
meslek gruplarında eğitim olanaklarının artırılması  

Yukarıdaki genel hedefler de dikkate alındığında aşağıdaki dört öneri dikkate alınmalıdır:8 

1. Sağlıklı yaşam tarzının benimsenmesi 
2. Erken tanı olanaklarının mevcudiyeti ve bu hizmetlerden yararlanmanın sağlanması 
3. Herkesin tedavi olanaklarından yararlanmasının sağlanması 
4. Yaşam kalitesinin en üst düzeyde tutulması için gerekenlerin yapılması 
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