
 

 
 

Baş ve Boyun Kanserleri alanındaki dernekler ve Avrupa 
Parlamentosu Üyeleri, Avrupa Komisyonu'nu Erken Tanı 
Stratejisini Desteklemeye Çağırıyor 

BRÜKSEL, Belçika  

 Sözlü Soruyu* tartışmaya açan Avrupa Parlamentosu Üyeleri (MEP'ler), Komisyonu, 
baş ve boyun kanserlerinin işaret ve semptomlarına dikkat çekme amacı güden 
Avrupa çapındaki eğitim ve farkındalık kampanyasını desteklemeye çağırıyor  

 Baş ve boyun kanserleri hastalarının %60'ında hastalık ileri evrede teşhis edilmekte 
ve bu kişilerin %60'ı, hastalık nedeniyle hayatını kaybetmektedir  

 Erken evrelerde tanı konulan baş ve boyun kanserleri hastalarının sağkalım oranı 
%80-90'dır.  

Avrupa Baş ve Boyun Derneği (European Head and Neck Society - EHNS) ve Avrupa 
Kanser Hastaları Koalisyonu (European Cancer Patient Coalition - ECPC), Avrupa çapında 
baş ve boyun kanserlerinin erken teşhisi hakkında bir farkındalık programının uygulanması 
için çağrı yapmak amacıyla bugün Avrupa Parlamentosu'nda tekrar bir araya geldi. 

Multimedya Basın Açıklamasını görüntülemek için lütfen tıklayın: 

http://www.multivu.com/players/English/72762527-EHNS-early-diagnosis-days/  

 Ciprian Tănăsescu MEP’in ev sahipliği yaptığı toplantı, bu sene ikincisi düzenlenen  Baş ve 
boyun kanserleri Farkındalık Haftası sırasında gerçekleştirilecek ve toplantıya MEP'ler, 
Avrupa Komisyonu temsilcileri ile Avrupa baş ve boyun kanserleri alanında uzmanlardan 
oluşan bir panel tarafından katılım sağlanacaktır. Etkinliğin amacı, EHNS ve ECPC 
tarafından planlanan baş ve boyun kanserlerinin erken tanı stratejisine Avrupa Komisyonu 
tarafından verilen desteği güçlendirmektir. Bu amaç, Komisyonu aşağıdaki adımları atmaya 
çağıran MEP'ler tarafından tartışmaya açılan Sözlü Soru* ile özetlenmiştir:  

 Baş ve boyun kanserlerinin erken aşamada teşhis edilmesine  teşvik eden bir strateji 
geliştirilmesi 

 Baş ve boyun kanserleri hakkındaki farkındalığı Avrupa genelinde arttırmak için 
etkinlikler gerçekleştirilmesi 

 Baş ve boyun kanserleri hakkında daha fazla bilimsel araştırma için ödenek ayrılması 

 
Avrupa genelinde her yıl 150.000 kişiye baş ve boyun kanserleri tanısı konulmaktadır ve 
yılda yaklaşık 70.000 kişi hastalık sebebiyle yaşamını yitirmektedir. Erken teşhis, baş ve 
boyun kanserleri hakkındaki farkındalığı artırmak ve hastaların yaşam kalitesi ve tedavi 
sonuçlarını iyileştirmek için 2012 yılında başlatılan EHNS Baş ve boyun kanserleri 
bilinçlendirme kampanyası'nın özünü oluşturmaktadır. 

MEP Ciprian Tănăsescu, "Baş ve boyun kanserleri tüm dünyada en sık görülen altıncı kanser 
türü olmasına rağmen, hastalığın işaret ve semptomları hakkında  farkındalık oldukça 



 

düşüktür.. Bunun sonucu olarakta hastaların yarısından fazla ileri evrede tanı almakta ve 
sağkalım oranları %60 civarındadır. " şeklinde yorumda bulundu. "Kanser önleme 
kampanyaları AB'de öncelik olmaya devam etmelidir ve Komisyonun vereceği destek, 
farkındalığı artırmaya yardım edecek, hastaların daha erken aşamalarda doktora 
başvurmalarını ve tanı konulmasını teşvik edecek ve nihai olarak hastaların tedavilerinden 
elde edecekleri sonuçları iyileştirecektir." 

Etkinlik, MEP'lere, 2013 yılındaki Baş ve boyun kanserleri Farkındalık Haftası açılış 
töreninde sunulan, EHNS/ECPC ortak sunuş belgesini müteakiben gerçekleştirilmektedir. 
'Baş ve boyun kanserleri: Hastaların yarısından fazlasının ölümüne sebep olan 'tedavi 
edilebilir'  kanser - artık bu konu hakkında bir şey yapma zamanı' başlıklı Sunuş Belgesi, 
hastalık hakkındaki farkındalığın ve Avrupa genelindeki baş ve boyun hastalarının tanı ve 
sevkinin geliştirilmesi konusundaki aciliyete dikkat çekmiştir. Avrupa genelinde katılım 
sağlayan MEP'ler, Sunuş Belgesine önemli ölçüde destek sunarak, kampanyanın Avrupa 
çapında yürütülmesi amacıyla, Avrupa Komisyonu'ndan temsilcilerin katıldığı bu müteakip 
toplantının gerçekleştirilmesini sağlamıştır.   

Avrupa Baş ve Boyun Derneği (EHNS) Başkanı ve VU Üniversitesi Tıp Fakültesi Baş ve 
Boyun Cerrahisi bölümü başkanı Prof. Dr. René Leemans "Baş ve boyun kanserleri hastaları, 
hastalığınerken aşamada teşhis edilmesi durumunda %80-90 sağkalım şansına sahiptir" 
dedi. "Avrupa Komisyonu'nun, süregelen Baş ve boyun kanserleri 
BilinçlendirmeKampanyasına katılımını sağlamak, hastalığın belirti ve semptomları hakkında 
daha fazla farkındalığın gelişmesiyle sonuçlanacaktır ve bu, Avrupa genelinde hastalara 
erken tanı konulmasını, en uygun tedaviyi görmelerini ve sonuç olarak daha fazla sağkalım 
şansına sahip olmalarını sağllayacaktır." 

Daha fazla bilgi için http://www.makesensecampaign.eu adresini ziyaret edin. 
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