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15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

 

#nomoreborders 

Το ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ συμμετέχει στην καμπάνια του Childhood Cancer International 
 

Κάθε χρόνο, περισσότερα από 300.000 παιδιά ηλικίας έως 19 ετών διαγιγνώσκονται με 

καρκίνο σε όλο τον κόσμο. Περίπου 8 στα 10 από αυτά τα παιδιά ζουν σε χώρες με χαμηλό και 

μεσαίο εισόδημα, όπου το ποσοστό επιβίωσης τους είναι συχνά κοντά στο 20%. Αυτό έρχεται 

σε πλήρη αντίθεση με την κατάσταση στις χώρες υψηλού εισοδήματος, όπου τα ποσοστά 

θεραπείας υπερβαίνουν το 80% για πολλούς κοινούς καρκίνους της παιδικής ηλικίας. 

 

Με αφορμή τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο Παιδικής Ηλικίας (ICCD), στις 15 

Φεβρουαρίου, η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ - Ενημέρωση για τον καρκίνο 

στην παιδική & εφηβική ηλικία» ενώνει ξανά τη φωνής της με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας (WHO) και με τo Childhood Cancer International (CCI), ένα παγκόσμιο δίκτυο 171 

οργανώσεων από 88 χώρες στο οποίο συμμετέχει, για να μεταφέρει και στην Ελλάδα το μήνυμα 

ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα η ανισότητα μεταξύ των χωρών χαμηλού, μέσου και 

υψηλού εισοδήματος στην επιβίωση των παιδιών και εφήβων που νοσούν με καρκίνο. 

 

Η παγκόσμια εκστρατεία ICCD 2020, μέσα από το hashtag #nomoreborders (όχι πια σύνορα), 

ζητά καλές συνθήκες νοσηλείας, πρόσβαση σε φάρμακα και, τελικά, θεραπεία για όλα τα παιδιά 

με καρκίνο, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους.  

 

Ο κύριος στόχος της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για τον Καρκίνο Παιδικής Ηλικίας είναι να 

εξαλείψει κάθε πόνο και ταλαιπωρία των παιδιών που μάχονται με τον καρκίνο και να επιτύχει 

τουλάχιστον 60% επιβίωση για όλα τα παιδιά που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο σε όλο τον 

κόσμο μέχρι το 2030. Αυτό αντιπροσωπεύει περίπου διπλασιασμό του τρέχοντος ποσοστού 

θεραπείας και θα σώσει επιπλέον ένα εκατομμύριο ζωές παιδιών κατά την επόμενη δεκαετία. 

 

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, οι κυβερνήσεις, οι φορείς παροχής υγειονομικής περίθαλψης, 

η βιομηχανία Υγείας, οι ομάδες υποστήριξης γονέων και η κοινωνία γενικά, πρέπει να 

υποστηρίξουν έμπρακτα το δικαίωμα στην έγκαιρη και ορθή διάγνωση, το δικαίωμα 

πρόσβασης σε βασικά φάρμακα που σώζουν ζωές, το δικαίωμα σε κατάλληλες και ποιοτικές 

ιατρικές θεραπείες, το δικαίωμα θεραπείας χωρίς πόνο και ταλαιπωρία, το δικαίωμα στην 

φροντίδα για όλα τα παιδιά που νοσούν με καρκίνο. 

 

Ας είναι η φετινή Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο Παιδικής Ηλικίας η αφορμή να θυμόμαστε 

και να μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα κάθε μέρα, στηρίζοντας έμπρακτα τα παιδιά που νοσούν 

και τις οικογένειες τους. Χωρίς σύνορα! Χωρίς εξαιρέσεις! Με ίσες ευκαιρίες για όλους! 
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ICCD 

Η 15η Φεβρουαρίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο Παιδικής Ηλικίας 

(ICCD) από τo Childhood Cancer International (CCI) ήδη από το 2002. Στο πλαίσιο αυτό, το CCI 

δεσμεύεται να συνεργαστεί με τους διεθνείς εταίρους του, συμπεριλαμβανομένων του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO), της International Society oy Paediatric Oncology (SIOP) 

και άλλων, για την επίτευξη του παγκόσμιου στόχου της μείωσης της παιδικής θνησιμότητας 

από καρκίνο και της εξάλειψης του πόνου που σχετίζεται με την ασθένεια αυτή. 

 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ 

Το ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ είναι η Νεφέλη. Είναι και ο Αντώνης. Και η Βάσια. Και η Φωτεινή και ο Νίκος. 

Είναι κάθε παιδί ή έφηβος που νοσεί με καρκίνο στην Ελλάδα. Είναι ο τρόπος τα παιδιά αυτά 

και εμείς, οι οικογένειες τους, να μιλήσουμε ανοιχτά για τον καρκίνο της παιδικής και εφηβικής 

ηλικίας. 

   

Από τα πιο απλά πράγματα, π.χ. την υγιεινή των χεριών που διασφαλίζει τον περιορισμό των 

λοιμώξεων που θέτουν σε κίνδυνο ακόμα και τη ζωή των παιδιών που βρίσκονται σε θεραπεία, 

μέχρι τα πιο πολύπλοκα, όπως η προαγωγή της κλινικής έρευνας στη χώρα μας, η 

ψυχοκοινωνική υποστήριξη της οικογένειας του παιδιού που νοσεί και τα θέματα επιβίωσης 

των παιδιών κι εφήβων που νόσησαν με καρκίνο, η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 

ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ διεκδικεί παρέμβαση στην προσπάθεια ο καρκίνος παιδικής και εφηβικής ηλικίας να 

πάψει να είναι θέμα ταμπού, αλλά και να βρεθούν όσο το δυνατό περισσότεροι σύμμαχοι ώστε 

κάθε παιδί που νοσεί να έχει πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου νοσηλεία, αποτελεσματική 

θεραπεία και, τελικά, δικαίωμα στη ζωή. 

 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ 

 Στηρίζουμε το επιστημονικό-ερευνητικό έργο της επιστημονικής – ιατρικής κοινότητας 

που ασχολείται με τον καρκίνο της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, συγκεντρώνοντας 

πόρους για στήριξη καινοτόμων θεραπευτικών προσεγγίσεων για τον καρκίνο της 

παιδικής και εφηβικής ηλικίας. 

 Ενημερώνουμε μέσω της ιστοσελίδας www.karkinaki.gr, της πρώτης και μόνης έως 

σήμερα «πύλης» ενημέρωσης για τον καρκίνο παιδικής και εφηβικής ηλικίας.  

 Στηρίζουμε την συστηματική  και οργανωμένη λειτουργία δομών παρακολούθησης 

“survivors” με στόχο την εξασφάλιση καλής ποιότητας ζωής σε όλη την ενήλικη ζωή 

τους. 

 Στηρίζουμε την συστηματική και οργανωμένη λειτουργία δομών ψυχοκοινωνικής 

υποστήριξης παιδιών, εφήβων και των οικογενειών τους. 

 

Όποιος επιθυμεί να λάβει περισσότερες πληροφορίες, μπορεί να ενημερωθεί στο 

www.karkinaki.gr 
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