8.Onkoloji Günleri

DAVET
8. Uluslararası “Yeşeren Bir Bitki” Onkoloji Günleri’ni bu yıl; “Kadın Kanserleri ve Akciğer Kanserleri ile Mücadele” ana temasıyla Genç Birikim Derneği, Muş Alparslan Üniversitesi, ONKO-SEV ve Muş Valiliği ev sahipliğinde T.C. Sağlık Bakanlığı
Halk Sağlığı kurumu destekleriyle 7-14 Mayıs 2018 tarihinde Muş Alparslan Üniversitesi Kongre Merkezi’nde düzenlenecektir.
Ulusal ve uluslararası farklı disiplinlerin katılımı ile “Kanser Hastaları Kongresi, Gençlik Sağlık Hakkı İçin Ulusal İşbirliği
Buluşması, Kanserle Mücadele Ortak Platformu-Hasta Dernekleri Toplantısı ve Sağlık İçin Harekete Geç çalıştaylarında,
karşılaşılan sorunlara çözümler üretilmesini hedefliyoruz.
Kadın Kanserleri ve Akciğer Kanseri ile mücadelede tanıdan tedaviye yeni gelişmelerin tüm boyutları ile ele alınacağı 8.
Uluslararası “Yeşeren Bir Bitki” Onkoloji Günleri’ne, Türkiye’de kanserle mücadele alanında önemli roller üstlenen kanserle
mücadele dernekleri, 81 ilden kanser hastaları, uluslararası sivil toplum kuruluşları, bilim insanları, uzmanlar, bürokratlar,
milletvekilleri, gazeteciler bilgi ve tecrübelerini paylaşmak üzere katılacaklardır. Yüksek düzeyli bir buluşma olmasını arzu
ettiğimiz 8. Uluslararası “Yeşeren Bir Bitki” Onkoloji Günleri’ne verebileceğiniz desteklerle daha zengin bir organizasyon
olmasını amaçlıyoruz.
Organizasyonumuza sizleri davet etmekten onur duyarız.
Saygılarımızla,
Kongre Düzenleme Kurulu

Prof.Dr. Vahit Özmen
Kongre Onursal Başkanı
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Salih Yüce
Kongre Başkanı

Prof.Dr. Fethi Ahmet Polat
Kongre Onursal Başkanı
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KANSER
Dünya Sağlık Örgütü istatistiklerine göre, Türkiye’de 2000 yılında 89,4 bin kişi kanserden dolayı hayatını kaybederken,
2015 yılında bu sayı 103,7 bine yükseldi. Türkiye’de kanserden ölenlerin sayısı 2000 ile 2015 yılları kıyaslandığında, yüzde
16 artış gösterdi.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünyada her 6 kişiden birinin kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini, 2000 ile kıyaslandığında 2015 yılında kanserden ölenlerin sayısının yüzde 27,5 artış göstererek, 8,8 milyona çıktığını açıkladı. Raporda,
“Dünyada her yıl 14 milyondan fazla insana kanser teşhisi konuyor ve kanser teşhisi konan kanser hastası sayısının 2030
yılına kadar 21 milyona çıkması öngörülüyor” uyarısı yapıldı.
“Kanserden ölümlerin ana nedeni teşhiste yaşanan gecikme” bilgisine yer verilen raporda, kanserde erken teşhiste,
toplum bilincinin artırılması, kanser tedavisi için sağlık çalışanlarına ve sağlık merkezlerine yatırım yapılması ile kanser
hastalarının güvenli ve etkili tedaviden yararlanmasının önemi vurgulandı.
Avrupa Birliği’nin 2013 yılı ölüm nedenleriyle ilgili veriler incelendiğinde, Avrupa’daki her dört ölümden birinin kanserden
kaynaklandığı görülüyor. Kanser nedenli ölümlerin toplam içindeki oranları incelendiğinde, İtalya ve İngiltere’nin %28,
İspanya ve Fransa’nın %27 ile üst sıralarda; Bulgaristan’ın %17, Romanya’nın %20 ve Finlandiya’nın %23 ile alt sıralarda
yer aldığı dikkat çekiyor.
Türkiye için bu oran 2013 yılında %21, 2015 yılında ise %20’dir. Dünyada, erkeklerde ilk üç sıra kanser türü, prostat, akciğer ve kolon iken, Türkiye’de bu sıralama akciğer, prostat ve mesane kanseri şeklinde olmaktadır. Kadınlarda ilk üç
kanser türü dünyada meme, kolon ve akciğer kanseriyken Türkiye’de sıralama meme, tiroit ve kolorektal kanseri şeklinde
olmaktadır.
TÜİK verilerine göre Türkiye’de 2015 yılında nedeni spit edilen 392 bin 429 ölümden %29’unu 65 artırarak bilinç oluşturmak, davranış ve tutum değişikliği yaratmak oldukça önemlidir. Kanserde risk etmenleri arasında olan; tütün ve alkol
kullanımı, yetersiz fiziksel aktivite, obezite, dengesiz beslenme gibi etmenlerle mücadele kanseri önlemede etkilidir.
Daha İyi Bir Yaşam İçin Seçenekler Var (Mı?)
İnsani Gelişme; insanların hak ettikleri bir yasam için seçeneklerini arttıran kendilerine verilmiş veya yaratılmış olanaklardır.
İnsani gelişme yaklaşımına göre; uzun ve saglıklı bir yasama sahip olmak, temiz su ve yiyecek gibi basit ihtiyaçları karşılayabilmek, sosyal, toplumsal ve siyasi etkinliklere katılma, bilgiye daha fazla ulaşabilme imkânı, daha güvenli bir hayata
sahip olmak ve diger tüm siyasi, sosyal ve kültürel haklar insani gelismenin temelleridir. Bu temellerin birçoğunun gerçekleşmesiyle, bireylerin hayatı ve koşullarının daha iyiye gitmesi sağlanabilir. Birleşmiş Milletler tarafından küresel, ulusal
ve bölgesel düzeylerde düzenli olarak hazırlanan İnsani Gelişme Raporları, ‘daha iyi bir yaşam için seçeneklerim var mı’
sorusunun cevabını bulmaya çalışmaktadır.
Kansersiz Bir Gelecek İçin…
Davranışlar, önyargılar, alışkanlıklar ve yaşam tarzı çok erken yaşlarda şekillendiğinden dolayı kanser eğitimine de erken
yaşlarda başlanmalı, sağlıklı ve uzun bir yaşamın gençlik döneminde edinilen alışkanlıklarla yakından ilişkili olduğu çocuklara ve gençlere çok iyi anlatılmalıdır. Kansersiz bir gelecek için ailelerin, çocukların ve gençlerin bilgilendirilmesi/bilinçlendirilmesi hastalıktan korunma ve erken teşhis açısından oldukça önemlidir. Beslenme hatalarının giderilmesi, çevresel
faktörlerin kontrol altında tutulması, tütün kullanımının azaltılması ve toplumsal bilincin geliştirilmesi birçok insanı kanser
olmaktan kurtarılabilir.
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DÜNDEN BUGÜNE ONKOLOJİ GÜNLERİ
Genç Birikim Derneği tarafından, kanserle mücadele konusunda toplumsal bilincin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla
ilk olarak 4-9 Eylül 2005 tarihleri arasında Muş’ta düzenlenen Onkoloji Günlerinde kamu kurumları, Türkiye’den ve değişik ülkelerden sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, uzmanlar, özel sektör, gençler ve hastalar bir araya
gelmiştir. Bu ilk buluşmada olduğu gibi günümüze kadar düzenlenen onkoloji günlerinde hastalıkla mücadele konusunda
toplumsal bilincin gelişimi, dayanışmanın ve paydaşlar arası eşgüdümün önemi ele alınmaktadır.
Onkoloji Günleri, aynı zamanda değişik ülkelerin kanserle mücadele konusunda deneyimlerinin ve iyi örneklerinin paylaşılmasını sağlamakta,ulusal ve uluslararası işbirliğinin gelişimine önemli katkılarda bulunmaktadır. Amacımız; Uluslararası
Onkoloji Günleri ile tüm paydaşarımızla gençlerin ve kanser hastalarının ortak bir platformda yer almalarını sağlayarak,
kanserle mücadele alanını genişletmektir.

YILLARA GÖRE ONKOLOJİ GÜNLERİ

1. Onkoloji Günleri; 4-9 Eylül 2005, Muş
– Kansere Karşı Mücadele: Toplumsal Bilinç Gelişimi ve Dayanışmanın Önemi
2.Onkoloji Günleri; 18-25 Nisan 2008, Muş
- Kansere Karşı Mücadele: Gençlerin Bilinçlendirilmesi
3.Onkoloji Günleri; 18-23 Aralık 2009, Ankara
– Kansere Karşı Mücadele: İnsani Gelişme Yaklaşımı ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk
4.Onkoloji Günleri; 10-17 Nisan 2011, Ankara
– Kansere Karşı Mücadele: Sağlık ve Hasta Hakları
5.Onkoloji Günleri; 13-20 Mayıs 2012, Muş
– Kansere Karşı Mücadele: Çevre ve Kanser
6.Onkoloji Günleri; 24-26 Mayıs 2013, Muş
– Kansere Karşı Mücadele: Melanom ve Kolorektal Kanserleri
7. Onkoloji Günleri; 16-21 Eylül 2014, Muş
– Kansere Karşı Mücadele: Akciğer Kanserleri ve Deri Kanserleri
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ONKOLOJİ GÜNLERİNİ DESTEKLEYEN KURUMLAR VE KURULUŞLAR
•Başbakanlık Tanıtma Fonu
•Sağlık Bakanlığı
•Avrupa Birliği Bakanlığı
•Gençlik ve Spor Bakanlığı
•Muş Valiliği
•Muş Belediye Başkanlığı
•Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Sağlık Bakanlığı Kanser Daire Başkanlığı
•Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tütün Daire Başkanlığı
•Sağlık Bakanlığı Muş İl Müdürlüğü
•Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
•Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği
•Türkiye Gençlik Federasyonu
•GSM-Gençlik Servisleri Merkezi
•Artı Değer Stratejik İletişim Danışmanlık

Onkoloji Günlerini Destekleyen Uluslararası Kuruluşlar;
•Avrupa Kanser Ligi ( European Cancer League )
•Avrupa Kanser Hastaları Koalisyonu ( European Cancer Patient Coalition )
•Dünya Sağlık Örgütü ( WHO )

Onkoloji Günlerini Destekleyen Bilim İnsanları;
•Prof. Dr. Vahit Özmen,
•Prof. Dr.Tezer Kutluk,
•Prof. Dr. Yeşim Eralp
•Prof. Dr. Nurullah Zengin
•Prof. Dr. Şuayip Yalçın,
•Prof. Dr. Sıdıka Kurul
•Prof. Dr. Erkin Aribal
•Prof. Dr. Gökhan Demir,
•Doç. Dr. Murat Gültekin ,
•Dr. Toker Erguder,
•Dr. Yavuz Dizdar
•Dr. Gökhan Yıldırımkaya
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8. ULUSLARARASI ONKOLOJİ GÜNLERİ
“KADIN KANSERLERİ VE AKCİĞER KANSERLERİ”
07-14 Mayıs 2018 / MUŞ
Muş’ta 7-14 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 8. Uluslararası Onkoloji Günleri, Kansere Karşı Mücadele: Kadın Kanserleri ve Akciğer Kanseri üzerine gerçekleştirilecek.
Kadınlara özgü kanser türleri ve tütün kullanımına bağlı akciğer kanseri Türkiye’de gittikçe artmaktadır. Sadece etkin tütün kontrolü yapılması, ülkemizde yılda yaklaşık 40.000 akciğer kanserinin önlenmesi anlamına gelmektedir. Kadınların,
kadın kanserlerine karşı bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi erken teşhisi ve tedaviyi kolaylaştırmaktadır. Mevcut verilere
göre, ülkemizde her yıl yaklaşık 150.000 yeni kanser vakası teşhis edilmektedir. Kanserle yaşayan hasta sayısı yaklaşık
400.000‘dir.
Türkiye’de en sık görülen kanser türü, akciğer kanseridir. Erkeklerde en sık görülen kanser türü akciğer kanseri iken, kadınlarda en sık görülen kanser türü meme kanseridir. Türkiye açısından en önemli sorun, kanser insidansının her geçen
gün yükselmesidir ki; hiçbir önlem alınmazsa 2030‘lu yıllarda yıllık teşhis edilen kanser sayısının 400.000‘lere kadar çıkacağı tahmin edilmektedir. Ülkemiz açısından diğer önemli bir bulgu ise, teşhis edilen kanserlerin çoğunlukla ileri evrede
olması ve tütün ile ilişkili olmasıdır. Akciğer kanseri sıklığımız ne yazık ki diğer pek çok ülkeye nazaran yüksek oranlarda
seyretmektedir. Sadece sigara ile mücadele de yıllık 150.000 kanserin 100.000‘inin önlenebileceği hesaplanmaktadır.

HEDEFİMİZ...
8. Onkoloji Günlerinin temel konusu ve hedefi; Kadın kanserleri ve akciğer kanserinin nedenleri ve önlemlerini ele alarak,
toplumsal bilinçlendirme sağlamak üzerinedir. Kadın Kanserleri ve Akciğer Kanseri konusunda, Türkiye’den ve Avrupa’dan bilim insanları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve özel sektör temsilcileri, gençler ve hastalarla bir araya
gelecek, birincil ve ikincil korumanın altı çizilerek, mevcut durum ve hastalıkla etkin mücadele konusunda katılımcıların
farkındalıklarını arttırmaktır.
Bu amaç ve hedefler doğrultusunda ele alınacak önemli konular her gün paralel oturumlar şeklinde gerçekleştirilecektir.

PARALEL OTURUMLAR
ANA BAŞLIKLAR
1.Kanser Hastaları Kongresi
2.Kansere Karşı Milletvekili Grubu
3.Gençlik Sağlık Hakları, Ulusal İşbirliği Buluşması
4.Avrupa Kanser Haftası Etkinliği
5.Akciğer Kanseri
6.Kadın Kanserleri
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8. ULUSLARARASI ONKOLOJİ GÜNLERİ
BAŞLICA KONULAR

•Türkiye’de Kanser ve Kanserle Mücadele
•Türkiye ve Dünya Kanser istatistikleri
•Avrupa Birliği Sağlık Politikaları ve Kanser
•Küresel Düzeyde Kanserle Mücadele ve Türkiye’nin Rolü
•Uluslararası Kanser Kuruluşlarının Kanserle Mücadele Konusundaki Rolü ve Türkiye’nin Katılımı
•İyi Örnekler ve Deneyim Paylaşımı
•Hasta Hakları –Hasta Savunuculuğu
•Hastalıkla Mücadelede Kültürün Önemi
•Hasta Hekim İlişkisi, Hekim Farkındalığı Oluşturma.
•Bilinçli Hasta
•Kanserle Mücadele Sürecinde Sivil Toplumun Rolü
•Kansere Karşı Mücadele de Maneviyat
•Kanser Korkusu
•Kansere Karşı Mücadele de Medyanın Rolü
•Geleneksel Medya ve Sosyal Medya da Kanser
•Klinik Araştırmalar Çalıştayı
•Meme Kanseri Taraması- Görüntüleme Yöntemleri
•Meme Kanseri Taramasında Avrupa ve Türkiye’deki Mevcut Durum
•Meme Kanseri Tedavisinde Yeni Gelişmeler.
•Tedavi Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler, Takip
•Kadın Kanserlerinde Önleme
•HPV Aşıları
•Klinik Araştırmalar
•Türkiye’de ve Dünya’da HPV İle Serviks Kanseri Taraması
•Akciğer Kanserinde İmmuno-Onkolojik Tedavi Yaklaşımı ve Umut Veren Yeni Tedavi Yöntemleri
•Akciğer Kanseri Epidemiyolojisi
•Sigara Bırakma Yöntemleri
•Türkiye’de Kanser ve Sigara Sorunu
•Türkiye’de Sigara Yasağı ve Son Gelişmeler
•Sigarasız Yaşam ve İnsan Hakları
•Tütün Şirketleri Reklam Stratejileri ve Gençler
•Tütün Endüstrisi
•Sigaranın Zararları ve Önlenebilir Hastalıklar
•Düz Paket Uygulaması ve Açıkhava Sigara Kullanımları Yasakları
•Sigara Bırakma Metotları ve Türkiye’de Sigara Bırakma Hizmetleri
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“KANSER HASTALARI KONGRESİ”
8. Uluslararası Onkoloji Günlerinin en önemli başlıklarından birisi de “Kanser Hastaları Kongresi”dir. Kongreye, 81 ilden
kanser hastaları ve yakınları katılacaktır. Kongre süresince katılımcıların yaşadıkları sorunlar, ihtiyaçları, endişeleri ve beklentileri ele alınacak. Hastaların ve yakınlarının benzer sorunlarına karşı birlikte çözümler oluşturulmaya gayret gösterilecek
ve katılımcılar arasında ki dayanışmanın sürekliliği için bir iletişim ağı kurulmasının ilk adımları atılacaktır.

GENÇLERİN BİLİNÇLENDİRİLMESİ
Herkes için temel bir hak olan “sağlık hakkı ve sağlıklı yaşama hakkı” yalnız ulusal anayasada değil, birçok uluslararası
sözleşmede kendisine yer bulmuştur. Bu hak kapsamında yararlanılması gereken kimi hizmet ve olanaklara, “çocuklar ve
gençler” için bazı belgelerde daha ayrıntılı yer verilmiş, hatta “pozitif ayrımcılık” bağlamında “özel düzenlemeler” yapılmıştır.
Onkoloji Günlerinin temel çıkış noktalarından birisi olan gençlerin bilinçlendirilmesi 8. Uluslararası Onkoloji Günlerinin de
önemli parçalarından birisi olacaktır. Türkiye’de gençlerin bu haklarının farkında olunması, bu hakları talep ederek, gündelik yaşamında yararlanabilmesi gençlerin sağlıklı bir yaşam kurabilmesi için çok önemlidir. Bu aynı zaman da söz konusu
hakların geliştirilmesi, içerik ve kapsamının genişletilmesi, yaygınlaştırılması açısından da yararlıdır.Bu kapsamda 81 İlden
Gençlik Liderleri/Gençlik Çalışanları/STK temsilcileri, Onkoloji Günlerinde sağlık haklarını ve bunları nasıl kullanacağını
öğrenme fırsatı bulacaktır.

AVRUPA KANSER HAFTASI
‘‘MADDE BAĞIMLILIĞI’’
8. Uluslararası Onkoloji Günleri aynı zamanda ‘‘Avrupa Kanser Haftası’’ dönemine denk gelmektedir. Bu nedenle bir gün
bu kapsamda bir etkinlik düzenlenecektir. Etkinlik kapsamında, ‘‘madde bağımlılığı’’ konusu ele alınacaktır. Avrupa
Kanser Haftası etkinliği, program kapsamında Avrupa Kanser Ligi ile işbirliği içerisinde düzenlenecek ve değişik ülkelerden uzmanlar ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelecektir. Birçok ülkenin ortak sorunu olan madde bağımlılığı deneyim
ve iyi örnekler paylaşımı kapsamında olacaktır.

8.ONKOLOJİ GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ
Sağlık Festivali & Sağlık Koşusu

NEDEN MUŞ?
Onkoloji Günleri, Anadolu’nun en küçük ve yoksulluk düzeyi en yüksek illerinden birisi olan Muş’ta başlamıştır. 2009 ve
2011 yıllarında 2 kez Ankara’da, 5 kez Muş’ta düzenlenen Onkoloji Günleri, kanserle mücadele alanında hem Türkiye’de
hem de Avrupa’da ilgili kesimler tarafından tanınan ve ilgi çeken bir seçkin bir program olmuştur.
Onkoloji Günleri kapsamında kamu kurumları, değişik kesimlerden sivil toplum kuruluşları, hasta dernekleri, özel sektör,
hastalar ve gençlerle oldukça geniş bir platform yaratan Onkoloji Günleri, aynı zamanda yeni hasta dernekleri kurulmasının da önünü açmış, var olan derneklerin kapasitelerinin gelişmesine katkı sağlamış, değişik kesimlerden sivil toplum
kuruluşlarının farkındalıklarının artmasına katkı sağlamıştır.
Genç Birikim Derneği olarak, Onkoloji Günlerini Anadolu’nun değişik illerinde düzenleyerek, kanserle mücadele de toplumsal bilincin yaygınlaşmasını ve o illerde bulunan kanserle mücadele dernekleriyle işbirliği ve eşgüdümü geliştirmeyi
hedeflemektedir.
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MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

KONGRE MERKEZİ

ONKOLOJİ GÜNLERİ
İletişim
İstasyon Caddesi Mavi İş Merkezi Kat 6 No 6 49100, Muş, Türkiye
0436 212 86 68
0541 808 75 73
0436 249 48 18
info@onkolojigunleri.org - info@gencbirikim.org
Genç Birikim Derneği
Salih Yüce
salih_yuce@yahoo.com
salih.yuce@gencbirikim.org
Tel:+90 0436 2494818
+90 541 8087573
Sekreterya
Seda ÖZTÜRK
Mine AKAYDIN

facebook.com/onkolojigunleri
twitter.com/OnkolojiG
instagram.com/onkolojigunleri/

www.onkolojigunleri.org

