Penjelasan atas Hari Kanker Anak Internasional – 15 Februari 2015

Apa itu Hari Kanker Anak Internasional?
Hari kanker anak internasional adalah kampanye kolaborasi dalam skala global untuk
meningkatkan pengetahuan tentang kanker anak, dan untuk menunjukkan bantuan kepada
anak dan dewasa yang menderita kanker, kepada para survivor, dan keluarga mereka. Hari
itu mempromosikan apresiasi dan pemahaan yang lebih dalam atas issue dan tantangan
atas anak dengan kanker dan survivornya. Juga menekankan pada kebutuhan atas akses
pengobatan dan perawatan yang lebih baik dan pantas untuk anak dengan kanker
dimanapun mereka berada.
Siapa yang berada dibelakang hari kanker anak internasional?
Event tahunan ini diselenggarakan oleh Anak Kanker Internasional (dulunya dikenal sebagai
Konfederasi Organisasi Internasional Orang Tua dengan Anak Kanker (ICCCPO)), sebuah
jaringan yang terdiri dari 177 akar rumput dan jaringan nasional organisasi orang tua di 90
negara dan 5 benua.
Hari Kanker anak internasional berdasarkan Kanker Anak Internasional (CCI) yang
mempunyai prinsip dasar bahwa semua anak dengan kanker berhak mendapat perawaran
medis dan psikososial yang terbaik, tanpa memandang asal negaram ras, kondisi keuangan,
atau status sosial. Juga berdasarkan atas kemungkinan bahwa kematian anak dengan kanker
dapat dihindarkan, dengan diagnose yang akurat dan janka panjang, ketersediaan dan akses
untuk perawaran dan pengobatan yang tepat juga dukungan obat yang terjangkau.
Hari kanker anak internasional pertama kali diselenggarakan pada tahun 202, dan sejak itu
ICCD secara tahunan telah menghasilkan bantuan dari jaringan global dan institusi
terkemukan termasuk SIOP (international Society of Pediatric Oncologists dengan anggota
lebih dari 1000 orang), SIOP Eropa (European Society of Pediatric Oncologists), UICC (Union
for International Cancer Control dengan anggota 770 organisasi di 155 negara), St. Jude
Children’s Research Hospital, dan IARC (International Agency for Research on Cancer).
Kenapa penting untuk anda / organisasi anda untuk menunjukkan support dan solidaritas
atas Hari Kanker Anak Internasional?
Anak-anak dan remaja adalah jantung dari setiap komunitas dan bangsa. Tanggung jawab
kita untuk memastikan mereka untuk dapat hidup maksimal dan menggapai potensi
maksimal mereka.
Sedihnya, kanker anak merenggut anak-anak kita dari masanya. Kanker anak mengancam
dan menempatkan resiko kelangsungan hidup mereka. Diagnosa sebuah kanker
menggetarkan semua sisi dari kehidupan normal untuk anak, remaja, dan keluarganya.
Terlebih lagi efek dari kanker lebih berdampak kepada mereka yang menderitanya
disbanding efek yang diterima oleh keluarga, orang tua, atau saudara kandung mereka. Pada
masa muda yang penuh ketulusan, kegembiraan dan kemurnian, anak dengan kanker harus

menghadapi kesulitan dan situasi yang menuntut, mengisolasi mereka cukup lama, dari
teman dan sahabat mereka. Kebanyakan, bersama kanker ditandai dengan stress dan
kesakitan. Jadi, kami percaya bahwa tidak ada anak dengan kanker yang harus melalui
penderitannya tanpa ada pendampingan
Hari ini, kami mengajak anda untuk berdiri dan berani berbicara atau bertindak untuk anak
kanker, survivor, dan keluarga mereka. Tantangan kami adalah untuk mengambil tindakan
sekarang, karena kami tahu untuk anak dan remaja dengan kanker, mungkin mereka hanya
mempunyai hari ini.
Berdiri sendiri kita dapat membuat perbedaan, bersama sama kita akan melakukan
perubahan.

