
 

  

15ти февруари, 2021  

По-висок процент излекувани е постижим #ThroughOurHands   

--  

Амстердам, Нидерландия – Женева, Швейцария, 15 февруари 2021 – На знаковото 20то 

отбелязване на Международния ден за борба с детския рак (ICCD), Childhood Cancer International 

(CCI) и International Society of Paediatric Oncology (SIOP) стартират съвместна три-годишна 

кампания, ‘Дървото на живота’.   

Тази кампания има за цел да разпространи посланието за надеждата и спешната необходимост 

от ускоряване на животоспасяващия напредък за децата и младежите с рак и за сървайвърите 

по целия свят.  

Поне 400 000 деца, на възраст между 0 и 19 години се диагностицират с рак всяка година. 

Детските онкологични заболявания са водеща причина за смъртност при децата в много 

държави.  Очакваната пет-годишна преживяемост варира от над 80% до по-малко от 20% в някои 

условия и, навсякъде по света, ракът в детска възраст представлява нарастваща  многостранна 

тежест.    

В този момент, на 20та година, отбелязвайки Международния ден за борба с детския рак, на 15 

февруари, отново използваме възможността да отдадем нужното уважение и почит на тези, 

които в момента са изправени пред болестта, тези, които са загубили живота си, както и на 

сървайвърите. Време е също да отпразнуваме и да анализираме миналите етапи и да изложим 

смели идеи за бъдещо сътрудничество.    

За ICCD 2021-23, CCI и SIOP избраха Дървото на живота – един универсален символ на растежа и 

обновяването, за да се изпрати мощно послание: ракът в детска възраст може да бъде излекуван 

и благосъстоянието на сървайвърите да бъде постигнато, ако всички заинтересовани страни 

продължат да действат решително заедно.   

Придружаващият ICCD Advocacy Toolkit е създаден, за да насочи общността да участва и да чуе 

гласа на всеки. Той включва творчески начини за постигане на силно виртуално присъствие и 

взаимодействие онлайн, както и за предприемане на действия на национално, регионално и 

глобално ниво.   

Три-годишната кампания на CCI и SIOP е напълно съобразена с #CureAll стратегията на стратегия 

на пробивната Глобална инициатива на СЗО за детския рак (Global Initiative for Childhood Cancer 

GICC). Стартирала през 2018 г., GICC е безпрецедентно глобално обединение на усилия с много 

заинтересовани страни, които определят детските онкологични заболявания като основен 

приоритет в международната програма за детско здраве и развитие. CCI и SIOP имат честта да 

бъдат партньори на СЗО, като си сътрудничат с различни институции от цял свят, за да създадат 

по-добро нива на постигнато успешно лечение и по-светло бъдеще за децата, младите хора с 

рак и за сървайвърите.     

João de Braganca, президентът на CCI, призовава за по-активно сътрудничество, особено за 

страните с нисък процент на успешно излекувани: На Международния ден за борба с детсикя 

рак ние говорим с един глас, гласът на децата, подрастващите и младите хора, борещи се с 

болестта и сървайвърите от целия свят. Заедно със SIOP, нашият дългогодишен партньор, 

каним всеки, който иска да работи с нас, да подобрим грижите и да повишим процентът 

  

  



успешно излекувани деца и млади хора. Нека покажем на света, че по-успешното лечение 

наистина е в нашите ръце.   

Kathy Pritchard-Jones, президентът на SIOP, подчертава жизнената необходимост от по-голяма 

осведоменост и достъп: Детският рак е лечим за по-голямата част от децата, когато 

диагнозата се постави навреме и са достъпни основни инструменти за диагностика, 

лечение и поддържащи грижи. По-голямата информираност е от решаващо значение за 

подобряване на процентът излекувани. SIOP се гордее, че се присъединява към CCI в 

светлината на прожекторите за нуждите на децата и младите хора с рак и сървайвърите 

в Международния ден за борба с детския рак.  

Всички членове на глобалната общност, свързана с детските онкологични заболявания са 

поканени да участват в тази тригодишна кампания на ICCD „Дървото на живота“, за да убедят 

обществото, че постигането на по-добро ниво на успешно излекувани е постижимоу като и по-

добри грижи за пациентите и сърайвърите.  

  
- Посетете website: https://iccd.care/   
- Свалете the advocacy toolkit:  

https://www.dropbox.com/sh/18tqbaymd52q8na/AAANaoOJsTagqd9MOMWvSGMya?dl=0 

&preview=ICCD+2021+Toolkit_final_rev.pdf   

  

Заедно, ние вярваме, че участието и подкрепата на общността са ключови за създаването и 

ускоряването на животоспасяващия напредък за децата и юношите – Присъединете се към нас 

в кампанията ICCD2021 и след това. За повече информация относно дейностите във вашия 

регион, моля свържете се с:  

Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“ 

бул. Данаил Николаев 26 

ohz_deca@abv.bg 
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КОНТАКТИ   

  

CCI Office   

Kraijenhoffstraat 137A  

1018RG Amsterdam The 
Netherlands  
headoffice@cci.care  

  

SIOP Office  

Industriestrasse 25  

Steinhausen, Switzerland  
advocacy@siop-online.org  
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Childhood Cancer International (CCI)  

  

Childhood Cancer International е основана през 1994 г. като организация, обединяваща общности, 

посветени на борба с рака в детска възраст и национални родителски организации. Признат в 

световен мащаб като орган, представляващ деца/юноши с рак, сървайвъри и техните семейства, 

CCI днес е най-голямата организация за подкрепа на пациенти. Това е глобална, ръководена от 

родители организация с нестопанска цел, която представлява 176 организации на родители и 

деца, преживели рак в 93 държави, на 5 континента. CCI мечтае „Децата и юношите с рак да имат 

достъп да възможно най-доброто лечение, грижи и подкрепа навсякъде по света“. За да научите 

повече https://www.childhoodcancerinternational.org/  

  

International Society of Paediatric Oncology – SIOP  
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International Society of Paediatric Oncology (SIOP) основана през 1969, е единственото глобално 

мултидисциплинарно общество, изцяло посветено на онкологичните заболявания в детска и 

юношеска възраст. Обществото има над 2000 членове по целия свят, включително лекари, 

медицински сестри, други здравни специалисти, учени и изследователи. Нашите членове са 

посветени на повишаване на знанията за всички аспекти на детския рак. SIOP предвижда, че 

„Никое дете не трябва да умира от рак: лек за повече, грижи за всички“ и има за цел да подобри 

живота на децата и юношите с рак чрез глобално сътрудничество, образование, обучение, 

изследвания и застъпничество. За да научите повече, посетете is the only global multidisciplinary 

society entirely devoted to paediatric and adolescent cancer.  The society has over 2000 members 

worldwide including physicians, nurses, other health-care professionals, scientists and researchers. 

Our members are dedicated to increasing knowledge about all aspects of childhood cancer. SIOP 

envisions that “No child should die of cancer: cure for more, care for all” and is aiming to improve the 

lives of children and adolescents with cancer through global collaboration, education, training, 

research and advocacy. To learn more, visit siop-online.org     

 

 


