
 

2014 Baş ve Boyun Kanserleri Farkındalık Haftası boyunca Avrupa'da 
100’den fazla merkezde ‘Erken Teşhis Günleri’ gerçekleşiyor 

 Bu  sene  2.si  gerçekleşecek  olan  Baş  ve  Boyun  Kanserleri  Farkındalik  Haftası,  hastalığın  belirtileri  ve 
semptomları konusunda farkındalık oluşturmak için düzenlenen bir dizi aktiviteyle başlayacak   

 Avrupa genelinde yapılan 'Erken Teşhis Günleri' sayesinde  Baş ve Boyun Kanserlerinin taraması yapılacak 

 Avrupa'da her yıl 62.000'den fazla kişinin ölümüne sebep olan bu hastalık ile ilgili mücadele de farkındalığın 
ve erken teşhis oranlarının arttırılması aynı zamanda tedavide multidisipliner ekip yaklaşımının oluşması en 
önemli noktalardır. 

BRÜKSEL, Belçika: 10 Eylül 2014 ‐ Avrupa Baş ve Boyun Derneği (EHNS), Baş ve Boyun Kanserleri 
Farkındalık Haftası (22‐26 Eylül)’nın parçası olan  'Erken Teşhis Günleri’'nin ülke genelinde 24 Eylül 
Çarşamba günü gerçekleşeceğini duyurdu.  2013 yılındaki kampanya sırasında 100 merkezde “Erken 
Teşhis Günleri” kapsamında 1 gün içinde 5.000’den fazla hasta tarandı ve bu hastaların %5’i ileri 
tetkikler için ilgili sağlık kuruluşlarına sevk edildi.  

Multimedya Basın Açıklamasını görüntülemek için lütfen tıklayın: 
http://www.multivu.com/players/English/72762527‐EHNS‐early‐diagnosis‐days/  

Avrupa'da  2012  yılında  150.000'den  fazla  Baş  ve  Boyun  Kanserleri  teşhis  edilen  hasta  vardı.  Bu 
hastaların %60'ının  hastalığı  lokal  ileri  evrede,  üçte  ikisinin  ise  hastalığı  ileri  evrede  idi..  İleri  evre 
hastalığa  sahip  grubun malesef  yaşam  beklentisi  ortalama  5  yıldır.dır.  Erken  evrede  teşhis  edilen 
hastaların hayatta  kalma oranı  ise %80‐90 oranındadır  ve bu bir  kez daha erken  tanının   ne  kadar 
önemli olduğunu göstermektedir. 

Avrupa Baş ve Boyun Derneği (EHNS) Başkanı ve VU Üniversitesi Tıp Fakültesi Baş ve Boyun Cerrahisi 
bölümü  başkanı  Prof. Dr.  René  Leemans  "Erken  teşhis  sayesinde  bu  hastalıktan  ölen  insan  sayısını 
azaltmak için, toplumu ve sağlık çalışanlarını Baş ve Boyun Kanserlerinin risk faktörleri ve semptomları 
konusunda eğitmek çok önemlidir," dedi ve   2013 yılında bir çok Baş ve Boyun Kanserleri vakasının 
teşhisini sağlayan kampanyayı daha da geliştirmek istediklerini belirtti. 

Ek olarak, Baş ve Boyun Kanserleri Farkındalık Haftası kapsamında 25 Eylül’de Avrupa genelinde “Genç 
Yetişkinler  Günü”nün  parçası  olarak  'Yerel  Eğitim  Günleri'  düzenlenecek.  Bu  eğitim  sayesinde 
öğrencilere  ve  genç  yetişkinlere  hastalık  ve  semptomları  hakkında  bilgilerin  verilmesi hedefleniyor. 
 Birmingham Queen Elizabeth Hastanesi’nde Çene ve Yüz Cerrahı olarak görev yapmakta olan Dr. Sat 
Parmar    "Semptomlar  hakkında  farkındalık  oluşturmak  kadar  hastalığın  oluşmasında  kritik  risk 
faktörleri  olarak  yer  alan    sigara,  alkol  kullanımı  ve  bazı  HPV  türlerinin  ağız  ve  boğaz  kanserleri 
görülme  oranını  arttırması  gibi  konularda  da  halkın  bilgilendirilmesi  oldukça  önemlidir"  dedi 
"Hastalığın erken tanı ve tedavi oranlarının arttırılmasına ek olarak yaşam şekli değişiklikleri sayesinde 
Baş ve Boyun Kanserlerinin görülme oranlarının da düşürülmesi hedeflenmelidir.” 

'Erken  Teşhis  Günleri'  ve  'Yerel  Eğitim  Günleri'  Avrupa  Baş  ve  Boyun  Derneği  (EHNS)  tarafından 
yürütülen, kamuoyunda baş ve boyun kanserlerine yönelik farkındalığın arttırılması ve bu hastalık  ile 
mücadele  eden  kişilerin  tedavi  sonuçlarının  iyileştirilmesini  amaçlayan  Baş  ve  Boyun  Kanserleri 
farkındalık  haftası  aktivitelerin  sadece  bir  kısmını  oluşturmaktadır.    23  Eylül  Salı  günü  Avrupa 



 

Parlamentosu’nda,  baş  ve  boyun  kanserlerinin  erken  teşhisi  ve  standart  olarak multidisipliner  ekip 
yaklaşımda  tedavinin  uygulanmasının  Avrupa  genelinde  kabul  edilmesi  için  bir  açık  oturum 
gerçekleşecek. 

Farkındalık  haftası,  26  Eylül  Cuma  günü,  baş  ve  boyun  kanserleri  alanında  da  bir  çok  uzmanın 
katılacağı Madrid’de gerçekleşecek olan Avrupa Medikal Onkoloji Derneği (ESMO) Kongresi sırasında 
yapılacak olan medya röportajları ile tamamlanacak.  

Baş  ve  boyun  kanserleri  alanında  uzman  kişiler  aşağıda  tanımlanan  semptomlardan  birinin  3  hafta 
boyunca  görülmesi  durumunda  bu  belirtinin  erken  uyarı  niteliği  taşıma  olasılığı  sebebiyle  doktora 
başvurulması önermektedirler. : 

         Ağrılı dil, geçmeyen ağız ülserleri ve/veya ağızda beyaz lekeler 

 Boğaz ağrısı 

 Geçmeyen ses kısıklığı 

 Yutma sırasında ağrı veya güçlük 

 Boyunda kitle 

 Bir tarafta tıkalı burun veya burundan kanlı akıntı 

Katkıda bulunmak için: 
Baş ve Boyun Kanserleri konusunda farkındalığı arttırmaya katkıda bulunmak istiyorsanız: 

 'Erken  Teşhis  Günü'  ve  'Yerel  Eğitim  Günü'  etkinliklerimize  katılarak  tanıtımını  yapın  (etkinlik 
hakkında bilgi için ayrı temin edilen basın bildirimine bakınız) 

 İnsanların bu konuyu konuşmasını  sağlayın  ‐ kampanyayı  tanıtmak ve  insanların bir  semptom 3 
hafta  hakkında  konuşmasını  sağlamak  için  broşür  ve  posterlerimizi  indirin 
http://makesensecampaign.eu/downloads 

 Videomuzu paylaşın – Baş ve Boyun Kanserleri hakkındaki eğitici videomuzu seyredin ve paylaşın 
http://makesensecampaign.eu/video‐content 

 Make  Sense  Campaign  dilekçesini  imzalayın  ‐  Make  Sense  Campaign  için  desteğinizi  Avrupa 
Parlamenterleri ile birlikte gösterinhttp://makesensecampaign.eu/petition 

 Twitter'da  sohbete  katılın  ‐ Hashtag  #makesense'i  kullanın  ve  daha  sonra web  sitemizi  ziyaret 
edin http://www.makesensecampaign.eu 

 Madrid'de  ECCO‐ESMO  2014'te  EHNS'e  katılın  ve  EHNS  üyelerinden  Baş  ve  Boyun  Kanserleri 
hakkında daha fazla bilgi edinin 

http://www.makesensecampaign.eu. 
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