Постигане на повече успешно излекувани е постижимо #ThroughYourHands
-Амстердам, Нидерландия – Женева, Швейцария, 15 февруари 2022 – На международния ден за борба с детския
рак (ICCD) 2022, Childhood Cancer International (CCI) и International Society of Paediatric Oncology (SIOP) обединиха
усилията си, за да направят втората стъпка в съвместната 3 - годишна кампания чрез демонстриране на основната
роля на здравните специалисти за подобряване на оцеляването и качеството на живот на деца и юноши с рак по
целия свят и стартиране на Инструментариума за застъпничество на ICCD.
Инструментариумът за застъпничество на ICCD (https://siop-online.org/wp-content/uploads/2022/01/ICCD-2022Toolkit.pdf) е на разположение, за да вдъхновява и насочва участието в кампании от здравни специалисти,
родители, пациенти, преживели и застъпници на всички нива, с акцент върху регионалните дейности на местни
езици и има три основни области на действие:
1) организиране на политически събития с министерствата на здравеопазването и (глобалните) здравни
организации за включване на широк кръг от заинтересовани страни, премахване на митовете за детския рак и
въвеждане на решения на бариерите пред грижите и предизвикателствата за постигане на успешно излекувание
2) публикуване на съобщения за надежда и признателност на уебсайта на Дървото на живота (https://iccd.care/),
3) създаване на физическо Дърво на живота в детски заведения за рак, като рисуване на стена или създаване на
колажи, както и правене в електронен формат на уебсайта на Дървото на живота.
Приблизително 400,000 children (0-19 години) се диагностицират с рак всяка година. Онкологичните
заболявания при децата са водеща причина за смъртност в много страни. Петгодишната преживяемост варира
от > 80% до < 20% в някои случаи, особено в страни с ниски и средни доходи, а детските ракови заболявания са
нарастващо глобално бреме на заболяванията, белязано от изразени неравенства.
Лечението на онкологичните заболявания в детска възраст е рентабилно дори в условия с ограничени ресурси.
Централната роля на здравните специалисти в предоставянето на тези услуги спасява животи и допринася за
здрави и продуктивни зряла възраст на сървайвърите
.João de Braganca, Президент на CCI, изказва своето възхищение към професионалистите,
работещи неуморно за подобряване на резултатите от рака в детска възраст:
„Мултидисциплинарните здравни специалисти, включително лекари, медицински сестри и
сродни специалисти, като физиотерапевти и игрови терапевти, дават незаменим принос
за благосъстоянието на малките пациенти с рак, техните семейства и сървайвърите и
заслужават най-голямо възхищение и подкрепа.“
Kathy Pritchard-Jones, Президент на SIOP, подчертава необходимостта от противодействие на
въздействието на пандемията върху здравните работници: „Доказателствата са ясни:
COVID-19 доведе до значителни емоционални и физически щети и често води до недостиг
на персонал. От решаващо значение е тези проблеми да бъдат разгледани в името на
благосъстоянието на професионалистите и да се подобри предоставянето на лечение и
грижи, особено в условия с ограничени ресурси.”
Нейно превъзходителство принцеса Дина Миред от Йордания, патрон на SIOP и глобален
здравен активист, говори за критичната роля на здравните специалисти в международния
дневен ред: „Като майка на сървайвър, аз познавам твърде добре решаващата роля на
добре обучените здравни работници. Тазгодишният лозунг на застъпническата кампания
на ICCD „Правилното лечение в точното време от правилния здравен екип“ признава
съществената и неразделна роля на обучените и добре екипирани професионалисти. В
допълнение, Глобалната инициатива на Световната здравна организация за рак при
децата (GICC) включи обучението на здравната работна сила като едно от своите
приоритетни действия. Това е в признание на факта, че без съществения принос на
здравния екип, амбициозните цели на GICC за подобряване на оцеляването и намаляване на
страданието няма да бъдат постигнати“

Симона Караиванова, майка на сървайвър и съучредиетел на Сдружение „Деца с
онкохематологични заболявания“: „Светът се развива , медицината отбелязва
значителен напредък. Ежедневно екипи с различни компетенции в направлението,
родителски организации, работят за подобряване на условията на лечение и
възстановяване на децата с рак. В страните от Източна Европа още по-драстично
се усеща липсата на кадри в медицинските екипи. Тази криза, се задълбочава всяка
година. Единствената мотивация, която води младите специалисти в
отделенията за детска онкология е любовта към децата и професията. От
съществено значение е не само подготовката на персонала в медицински аспект, но
и готовността му за емоционална подкрепа на малките пациенти. Изграждането
на доверие с децата, помага за приемане на диагнозата, създава емоционален
комфорт и улеснява съдействието за болезнени процедури. Именно то е ключ към
оздравяването. Болестта е коварна и жестока. Тя превръща детството в монотонно и болезнено
оцеляване. Цветовете са изтрити от детския свят, понякога с години. Именно затова е изключително
важна нашата подкрепа. Да преведем децата по трънливия път, като създадем цветна алея. Да ги научим
да вярват, да мечтаят, да играят.....отново и въпреки болестта.“
Кампанията на ICCD има за цел да увеличи видимостта на проблемите, свързани с детските онкологични
заболявания на всички нива и да достигне до широк кръг от заинтересовани страни със силата да осъществи
животоспасяваща промяна. Заедно можем да поддържаме и подсилваме здравните специалисти в
изпълнението на тяхната изключително важна роля и да направим положителна промяна за децата и юношите
с рак по целия свят.
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Childhood Cancer International (CCI)
Childhood Cancer International е основана през 1994 г. като организация-шапка на всички засегнати от
рака в детска възраст и националните родителски организации. Призната в световен мащаб като
организация, представляваща деца/юноши с рак, преживели рак в детството и техните семейства, CCI
днес е най-голямата организация за подкрепа на пациенти с рак в детска възраст. Това е глобална,
ръководена от родители организация с нестопанска цел, която представлява 186 родителски и
сървайвърски организации, в 95 държави, на 5 континента. CCI предвижда, че „деца и юноши с рак се
възползват от възможно най-доброто лечение, грижи и подкрепа навсякъде по света“. За да научите
повече посетете https://www.childhoodcancerinternational.org/
International Society of Paediatric Oncology (SIOP)
Създадено през 1969 г., Международното дружество по педиатрична онкология (SIOP), е единственото
глобално мултидисциплинарно общество, изцяло посветено на рака в детска и юношеска възраст.
Организацията има над 2000 членове по целия свят, включително лекари, медицински сестри, други
здравни специалисти, учени и изследователи. Нашите членове са посветени на увеличаването на
знанията за всички аспекти на детския рак. SIOP вярва, че „Нито едно дете не трябва да умира от рак:
лечение за повече, грижа за всички“ и се стреми да подобри живота на децата и юношите с рак чрез
глобално сътрудничество, образование, обучение, изследвания и застъпничество. За да научите
повече, посетете siop-online.org

Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“
Създадена през 2010 г., организация на родители на деца, болни от рак и техни съмишленици,
регистрирано по ф.д. № 638/2010г. на СГС, вписано е в ТР и регистъра на ЮЛНЦ за осъществяване на
общественополезна дейност с ЕИК 175988769 и е лицензиран от АКСУ доставчик на социални услуги.
Мисията на Сдружението е да защитаваме правата на децата с онкохематологични заболявания, да ги
подкрепяме в тяхната борба, да помагаме на тях и семействата им да преодолеят емоционалните и
психологическите последствия от болестта и да улесним социалната им адаптация след приключване
на лечението. Работи по посока на подобряване на условията за лечение и грижа в България и
осигуряване на пълноправен достъп до качествено лечение за всички деца.
Ежедневно влагаме цялото си сърце в борбата с тежките последствия, които болестта нанася на децата
и техните семейства. Работим активно във всички направления, касаещи лечението, възстановяването
и ресоциализацията на малките герои. www.decaohz.org
CCI-SIOP ICCD Кампания
На 15 февруари се отбелязва Международният ден за борба с детския рак (ICCD), за да се подчертае
важността на участието на общността и подкрепата в борбата с онкологичните заболявания при децата
във всяка страна по света. CCI и SIOP обединиха усилията си в тригодишна кампания за ICCD (20212023), използвайки универсалното изображение на цветно изрисувани отпечатъци от детски ръце, за
да представят степента на оцеляване, както и Дървото на живота, символизиращо, че ракът в детството
е лечим. Всяка година от трите години 2021 - отдаваме почит на децата и юношите, които се борят с
коварната болест, чрез постове и кампании за информираност с хаштаг: #throughourhands; 2022 с
фокус върху здравните екипи с хаштаг: #throughyourhands и 2023 отдавайки почит на семействата и
лицата, които се грижат за тях с хаштаг: ##throughtheirhands
.
Привеждане в съответствие с Глобалната инициатива на СЗО за рак при децата
Кампанията на CCI и SIOP е изцяло в съответствие със стратегията #CureAll на Глобална инициатива на
СЗО за рак при деца (GICC). Стартирала през 2018 г., GICC е безпрецедентно глобално усилие с
множество заинтересовани страни, поставящо рака при децата като основен приоритет на
международната програма за здравеопазване и развитие на децата.

