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Bekerja bersama untuk Mengembangkan cara Penyembuhan, Memajukan cara
Perawatan, dan Menanamkan Harapan.
Jenewa, Swiss, 15 Februari 2018. Hari Kanker Anak-Anak Internasional (International
Childhood Cancer Day—ICCD) dirayakan pada tanggal 15 Februari setiap tahun di
seluruh dunia ICCD mulai dirayakan pada 2002 dan diciptakan oleh Kanker Anakanak International (Chilhood Cancer International—ICI). ICI adalah jaringan organisasi
global yang menghimpun 188 kelompok dengan tujuan sama di 96 negara. Jaringan
organisasi ini berkomitmen untuk memajukan perkembangan dalam penyembuhan,
memajukan cara perawatan, dan menanamkan harapan kepada anak-anak dan anakanak menjelang dewasa yang mendapat diagnosa sebagai penderita kanker, di segala
penjuru dunia tempat mereka berada. Society of International Pedriatic Oncology
(SIOP) adalah organisasi yang dibentuk pada 1969, beranggotakan 1500 orang
profesional yang ahli dalam pemeliharaan kesehatan. SIOP merupakan organisasi
terkemuka yang merrasa terpanggil oleh isu-isu dalam mengembangkan metode
penyembuhan atas anak-anak yang terkena kanker di seluruh dunia. Caranya adalah
dengan melalui dukungan dan mengembangkan pendidikan dan riset dasar klinis atas
kanker yang menyerang anak-anak. Kedua organisasi kemasyarakatan itu, telah
sukses dalam mencapai keberhasilan melalui kerjasama sinergis yang telah
berlangsung lama.
Tidak hanya CCI dan SIOP saja dari sekian banyak organisasi yang mengamati
kerusakan yang diakibatkan oleh kanker terhadap anak-anak dan keluarga mereka di
seluruh dunia. Pada September 2011 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) mengeluarkan Deklarasi Politik berisi identifikasi dan pengakuan tentang adanya
4 (empat) Penyakit Tak Menular Utama yaitu kanker, penyakit kardiofaskular, diabetes,
dan penyakit pernafasan kronis. Keempat penyakit itu dianggap sebagai pembunuh
terbesar atas orang dewasa dan anak-anak.
Adalah suatu hal yang menyedihkan bahwa kanker terus-menerus menjadi
penyebab utama kematian yang tak ada hubungannya dengan penyakit menular
terhadap anak-anak di seluruh dunia. Secara keseluruhan, setiap tahun di seantero
dunia ada lebih dari 300.000 anak mendapat diagnosa terserang kanker. Sekitar 80%
dari mereka tinggal di negara-negara yang penduduknya berpenghasilan rendah dan
menengah dan lebih dari 80% dari jumlah tersebut harus meregang nyawa karena
penyakit itu. Di negara-negara berkembang seperti Amerika, Inggris, Jepang dan

lainnya, lebih dari 80% dari jumlah anak yang menderita penyakit itu dapat
disembuhkan dan punya harapan untuk hidup dengan produktif dan bermakna.
Pada 13 Desember 2017, sebuah laporan terbaru WHO (Organisasi Kesehatan
Dunia) mengungkapkan, sekitar separuh dari penduduk dunia, termasuk anak-anak,
tidak memiliki akses ke servis kesehatan paling dasar. Dilaporkan juga bahwa
sebanyak 800 juta orang telah mengeluarkan sedikitnya 10% dari penghasilan keluarga
mereka untuk mengatasi gangguan yang berhubungan dengan pememeliharaan
kesehatan. Penyakit kanker yang menyerang anak-anak seringkali dapat
disembuhkan namun terlalu banyak anak dan anak beranjak dewasa tidak
memiliki harapan sembuh lantaran mereka lahir di negara-negara miskin.
Akibatnya, mereka terlambat mendapat diagnosa, tidak memperoleh akses ke
pengobatan dan perawatan dasar yang dapat menyelamatkan hidup. Sebagai
organisasi yang menangani kanker pada anak-anak, kami sangat sadar bahwa biaya
untuk mengobati anak-anak terkena kanker akan menjadi beban dan karenanya banyak
keluarga yang tidak mampu mengatasinya. Kami mendukung adanya kebutuhan akan
akses atas obat utama dan pemeliharaan kesehatan yang diperlukan bagi anak-anak di
seluruh dunia. Agar tujuan ini dapat dilaksanakan, CCI dan SIOP setuju untuk
menganggap pengobatan kanker anak-anak sebagai prioritas kesehatan anak-anak
pada tingkat nasional dan global. Kami juga setuju, langkah itu sebagai prioritas
pertama yang sangat penting untuk adanya akses dalam peningkatan perawatan demi
mengurangi kematian yang diakibatkan kanker pada anak-anak.
Semua anak-anak di seluruh penjuru dunia memiliki hak sama untuk
memperoleh penyembuhan—di manapun mereka berada—dan tidak ada lagi alasan
yang dicari-cari untuk mengingkari prinsip tersebut. Kita tidak bisa lagi tidak peduli
terhadap isu itu dengan cara bagaikan menyapu kotoran dan “menyembunyikannya di
bawah permadani.” Anak-anak tidak lain dari hari depan negara dan dunia kita.
Semangat mereka merupakan detak jantung dunia kita, dan semangat kebersamaanlah
yang mempersatukan kita lantaran hari depan kita sebagai komunitas global tergantung
kepadanya.
Pada Hari Kanker Anak-anak Internasional ini, seluruh anggota CCI dan SIOP
berdiri tegak di atas dasar persatuan dan menganggap cara mengatasi kanker anakanak sebagai prioritas nasional dan global. Pada waktu yang bersamaan kita menjamin
adanya sumber-sumber memadai untuk melindungi hak anak-anak penderita kanker.

Kami yakin, hak-hak dasar anak-anak yang mendapat diagnosis kanker itu terdiri dari
hal-hal sebagai berikut:
•
•
•
•
•

Hak untuk memperoleh diagnosa yang benar dan dengan lebih awal;
Hak untuk memperoleh akses ke obat yang diperlukan guna menyelamatkan
hidup mereka;
Hak untuk mendapat pengobatan yang memenuhi syarat dan berkualitas dan;
Hak untuk mendapat akses ke pengobatan paliatif, yakni penanganan penyakit
yang tidak lagi bereaksi terhadap pengobatan kuratif;
Hak untuk mendapat pengobatan lanjutan, servis dan kesempatan untuk
memiliki kehidupan berkelanjutan dan memiliki kesempatan untuk hidup normal.

Kini tidak ada lagi kata “tetapi” selain dari kita harus Bersatu untuk maju ke arah
visi bersama agar dapat menciptakan pengobatan yang maju, mengembangkan
cara perawatan, dan menanamkan harapan. Kita harus melakukan aksi bersama
demi mengurangi kematian anak-anak akibat kanker.
Untuk aktivitas lebih lanjut, kami persilakan pihak-pihak yang berminat untuk
mengunjungi laman Kampanye ICCD 2018:
www.internationalchildhoodcancerday.org.
Pihak-pihak yang memerlukan informasi lebih lanjut, kami sarankan untuk
menghubungi:
Ruth Hoffman, MPH
CCI President
Schouwstdde 2 B, 3431
JB Neuwegwen
NETHERLANDS
Tel: +31 30 2422944
headoffice@cci.care

Dr, Gabrielle Calaminus
Head, Global Advocacy
SIOP Office
Industriesstrasse 25
6312 Steinhausen, Switzerland
Tel: +41 79 687 9163
advocacy@siop-online.org

Tentang CCI:
Childhood Cancer International (CCI) adalah organisasi terbesar dalam kategori ini yang

mereprentasikan kaum keluarga anak-anak penderita kanker. CCI ingin melihat adanya
sebuah dunia dimana persoalan yang dihadapi anak-anak pengidap kanker dan

keluarga mereka, dalam jangka waktu pendek dan panjang, difahami oleh keluarga,
para profesional penanganan kesehatan, dan komunitas dunia lebih luas. Tujuannya,
untuk menjamin agar anak-anak itu mendapat penanganan sebaik mungkin, dimanapun
mereka berada, ketika mereka mendapat diagnosa sebagai penderita kanker dan
masa-masa setelah itu. Visi CCI adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan
perawatan, dan menanamkan harapan kepada anak-anak dan keluarga mereka, tanpa
memandang di manapun mereka hidup di dunia ini. Ruth Hoffman, CEO, American
Childhood Cancer Organization adalah presiden
CCI .www.childhoodcancerinternational.org.

Tentang SIOP
International Society of Paediatric Oncologi (SIOP) dibentuk pada 1969. SIOP
beranggotakan 1500 orang dan merupakan sebuah organisasi terkemuka yang peduli akan
persoalan anak-anak dan kaum muda penderita kanker. Ikatan organisasi ini mencita-citakan
dunia dimana “tidak ada anak yang mati karena kanker.” Untuk merealisasikan visi ini misi
SIOP adalah: (1) menjamin agar setiap anak dan anak-anak usia menjelang dewasa penderita
kanker memperoleh akses ke model pengobatan dan perawatan terkini; (2) menjamin agar
semua yang terlibat dalam penanganan kanker anak-anak di seluruh dunia, memiliki akses ke
perkembangan terkini. Caranya dengan mengadakan pertemuan, menciptakan jaringan dan
terus mengembangkan profesionalisme di bidang ini; (3) mendukung perawatan dalam
penanganan jangka waktu cukup panjang atas anak-anak dan anak-anak menjelang dewasa
pasca penanganan penyakit kanker mereka. Dr. Eric Buffet adalah presiden SIOP. SIOP
dikelola oleh dewan direktur dengan kantor pusatnya di Jenewa, Swiss. www.siop-online.org

Tentang YKAKI (Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia)
Didirikan tg. 1 Nop. 2006 oleh beberapa orangtua yang peduli Kanker pada Anak. Visi : tiap
anak Indonesia yang menderita kanker berhak Mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan
yang sebaik-baiknya termasuk hak belajar dan hak bermain walaupun dalam
perawatan/pengobatan di Rumah Sakit maupun di Rumah Kita, Dukungan pendidikan melalui
‘sekolah-ku’ juga diberikan pada anak-anak yang sedang dirawat di Rumah sakit dengan
tenaga2 pengajar professional. RUMAH KITA dan ‘sekolah-ku’ yang dikelola oleh YKAKI saat
ini selain di Jakarta , telah memiliki 7 cabang di berbagai kota.
Misi: Menyediakan fasilitas akomodasi, pendidikan juga transportasi dari/ke Rumah sakitRumah Kita, dukungan biaya pengobatan serta tindakan yang dibutuhkan, sosialiasasi edukasi

mengenai kanker pada anak pada masyarakat awam, tenaga paramedik dll dibantu oleh
tenaga2 ahli kanker pada anak, juga pelatihan2 bagi tenaga perawat. Ira Soelistyo, Ketua dan
Aniza Mardi Santosa, Bendahara adalah pendiri YKAKI. www.ykaki.or.id

