
 

 

Sağlık Profesyonelleri Avrupa Genelinde Baş ve Boyun Kanser Hastaları İçin 
Multidisipliner Bakıma Destek Sağlamak Amacıyla ESMO 2014’de Yeniden Bir 
Araya Geldi 

MADRID, İspanya, Eylül 2014/PRNewswire/ --  

 Bu yıl başarıyla gerçekleştirilen Make Sense Kampanyası farkındalık yaratma 
haftası, Avrupa Baş ve Boyun Kanser Topluluğu  tarafından ikincisi 
düzenlenen ‘Sağlık Profesyonelleri Bilgi Günü’ ile sona erdi   

 Erken teşhis, multidisipliner bakım ve tedavi sonrası bakım baş ve boyun 
kanseri hastalarının alacağı sonuçların iyileştirilmesinde kritik önem 
taşımaktadır  

 Sağlık profesyonelleri Avrupa genelinde her yıl 62.000'den fazla kişinin 
ölümüne sebep olan bu hastalığa karşı ortak mücadele veriyor  

Madrid, İspanya: 26 Eylül 2014 - Avrupa Baş ve Boyun Kanser Topluluğu (EHNS) 
26 Eylül Cuma günü ikincisi düzenlenecek olan Make Sense Kampanyası Baş ve 
Boyun Kanseri Farkındalık Haftasının bir parçası olarak gerçekleştirilecek bu yılın 
‘Sağlık Profesyonelleri (HCP) Bilgi Günü’ etkinliğinin ayrıntılarını duyurdu. Bilgi günü, 
sağlık hizmeti sağlayıcılardan oluşan multidisipliner bir kitleyi baş ve boyun kanserini 
mümkün olan en erken aşamada etkin bir şekilde tanımlamalarına yardımcı olmak 
için gereken bilgi ve kaynaklarla donatmayı amaçlıyor.  Halihazırda, baş ve boyun 
kanseri hastalarının %60'ında hastalık tanısı ileri aşamada konmakta ve bu 
hastaların %60'ı hastalık nedeniyle 5 yıl içinde hayatlarını kaybetmektedir. 

Multimedya Basın Açıklamasını görüntülemek için lütfen tıklayın: 

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

Bugünkü bilgi günü geçen sene sağlık profesyonelleri, halk, politika belirleyiciler ve 
hasta hakları grupları arasında baş ve boyun kanseri konusunda geniş çapta bir 
farkındalık yaratan açılış kampanyasının başarısını takip ediyor. 

Erken teşhis bir öncelik olmaya devam etse de, bu yılın Make Sense Kampanyası 
Avrupa genelinde tedavi sonrası bakım da dahil olmak üzere baş ve boyun kanseri 
hastalarının tedavisinde standartlaştırılmış multidisipliner bakımın hayati önemi 
üzerine de odaklanıyor.   Halihazırda sadece dört AB üyesi ülke (Fransa, Belçika, 
Hollanda ve Birleşik Krallık) multidisipliner bakım sunmaktadır.  

Sağlık profesyonelleri       ESMO kongresinde EHNS idari komitesiyle tanışma fırsatı 
elde edecekleri Make Sense Kampanyası standını ziyaret etmeye davet edildiler.  
Baş ve boyun kanseri belirtileri ve semptomları broşürü ve yeni çıkarılmış olan 
‘tedavi sonra bakım’ kitapçığı da dahil olmak üzere, ücretsiz eğitim materyalleri 
sunulacaktır.  

"Avrupalı sağlık meslektaşlarımızın da desteğiyle EHNS, Avrupa’daki her baş ve 
boyun kanseri hastasının bir mükemmelik merkezinde multidisipliner bir ekip 
tarafından tedavi edilmesini garanti altına alacak olan bir girişimin uygulanması 

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


 

çağrısında bulunuyor," diyor, EHNS Başkanı ve VU Üniversitesi Tıp Merkezi 
Otolarengoloji Baş ve Boyun Cerrahi Profesörü ve Bölüm Şefi Profesör René 
Leemans. "Multidisipliner bir ekip tarafından tedavi edilmenin hasta açısından 
hastalığın daha kısa sürede teşhis ve ortaya çıkarılması, en yeni tedavilere daha 
geniş erişim imkanının yanı sıra, tedavi ve tedavi sonrası dönemde daha iyi ve 
devamlı bakım gibi birçok faydaları bulunmaktadır." 

Multidisipliner bir ekip (MDT) tedavi sonrası bakım da dahil olmak üzere, hasta 
yönetimi konusunda çalışan tüm sağlık profesyonellerinin beceri, deneyim ve 
uzmanlıklarını bir araya toplar. Baş ve boyun kanseri tedavisi görmüş tüm hastaların 
en az 5 yıl boyunca multidisipliner tedavi sonrası bakım görmeleri hayati önem 
taşımaktadır. 

"Etkili multidisipliner tedavi sonrası bakım hastalara rehabilitasyonlarında destek 
sağlayabilir, hastalığın tekrarının erken teşhis edilmesini temin eder ve 
memnuniyetlerini arttırır," diyor, Profesör Wojciech Golusiński, 
Poznań, Polonya, Wielkopolska Kanser Merkezi, Baş ve Boyun Cerrahisi Başkanı. 
"Avrupa’daki sağlık profesyonellerinin baş ve boyun kanseri konusunda farkındalık 
yaratmaya, multidisipliner bakımı tanıtmaya ve en nihayetinde, hasta sonuçlarını 
geliştirmeye devam etmeleri kritik önem taşımaktadır." 

Katkıda bulunmak için: 
Baş ve boyun kanseri konusunda farkındalığı arttırmaya katkıda bulunmak 
istiyorsanız: 

 ESMO 2014'te hasta hakları alanında yer alan standımızı ziyaret ederek 
EHNS üyelerinden baş ve boyun kanseri konusunda daha fazla bilgi 
alabilirsiniz. 

 2014 Make Sense  Kampanyası bültenini ESMO standından alabilir veya 
http://makesensecampaign.eu/downloads adresinden indirebilirsiniz. 

 Tedavi sonrası kitapçığımızı indirerek insanların multidisipliner tedavi 
hakkında konuşmasını sağlayın http://makesensecampaign.eu/downloads 

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

 İnsanların bu konuyu konuşmasını sağlayın - kampanyayı tanıtmak ve 
insanların Üç İşaret ve semptomdan Biri hakkında konuşmasını sağlamak için 
broşür ve posterlerimizi indirin http://makesensecampaign.eu/downloads 

 Videomuzu paylaşın – Baş ve boyun kanseri hakkındaki eğitici videomuzu 
seyredin ve paylaşın http://makesensecampaign.eu/video-content 

 Make Sense Kampanyası dilekçesini imzalayın - Make Sense Kampanyası'na 
desteğinizi Avrupa Parlamenterleri ile beraber gösterin 
http://makesensecampaign.eu/petition 

 Twitter'daki konuşmalara katılın - #makesense etiketimizi kullanın ve daha 
sonra İnternet sitemizi ziyaret edin http://www.makesensecampaign.eu 

 
http://www.makesensecampaign.eu. 
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