
         

የአለም አቀፍ የህፃናት ካንሰር ቀን ጋዜጣዊ መግለጫ 

የካቲት 8 ቀን 2014 ዓ.ም   

ማቲዎስ ወንዱ-የኢትዮጵያ ካንሰር ሶሳይቲ የተመሰረተው በሚያዝያ 17 ቀን 1996 ዓ.ም 
በተካሄደው የመስራች አባላት የመጀመሪያው ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ነው። ለሶሳይቲው ምስረታ 
ምክንያት የሆነው ለወላጆቹ ለአቶ ወንዱ በቀለና ለወ/ሮ አምሳለ በየነ ሦስተኛና የመጨረሻ ልጅ 
የነበረው ማቲዎስ በ ALL-type Leukemia  ህመም ምክንያት ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል 
በህክምና ላይ በነበረበት ወቅት መስከረም 13 ቀን 1996 ዓ.ም ከዚህ ዓለም በሞት መለየት 
ነበር፡፡ ይህንን መሪር ሀዘን ወደ ጥሩ አጋጣሚ በመቀየር ሶሳይቲው በሕፃናት ካንሰር ላይ 
ትኩረቱን በማድረግ  ተልዕኮውን ጀመረ። ሶሳይቲው በአሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያ በችግር ላይ ያሉ 
የካንሰር ህሙማንን ለመደገፍና ካንሰርን በሀገር አቀፍ ደረጃ ለመቆጣጠር በቁርጠኝነት እየሰራ 
ይገኛል። 

ማቲዎስ ወንዱ-የኢትዮጵያ ካንሰር ሶሳይቲ በውስን አቅሙ በኢትዮጵያ እያደገ የመጣውን 
የካንሰር ጫናን ለመቋቋም በሚደረገው ሀገራዊ ጥረት ግንባር ቀደም ሚና ተጫውቷል። 
ሶሳይቲው ጤና  ሚኒስቴር የብሔራዊ የካንሰር መቆጣጠሪያ ዕቅድ (National Cancer 
Control Plan) እና የብሔራዊ የሕፃናትና ታዳጊዎች ካንሰር መቆጣጠሪያ ዕቅድ (National 
Childhood and Adolescent Cancer Control Plan) እንዲያዳብርና እንዲተገብር ድጋፍ 
አድርጓል፡፡ 

የዓለም ጤና ድርጅት እንደገለጸው ካንሰር ለህፃናትና ጉርምስና ዕድሜ ላይ ላሉ ታዳጊዎች 
ዋነኛው የሞት መንስኤ ነው፡፡ ወደ 400,000 የሚጠጉ ከ0-19 አመት የእድሜ ክልል ውስጥ 
የሚገኙ ህጻናትና ታዳጊዎች በየአመቱ በካንሰር ይያዛሉ፡፡ በብዛት ከሚከሰቱት የህጻናት ካንሰሮች 
መካከል ሉኪሚያ፣ የአንጎል ካንሰሮችና እንደ ኒውሮብላስቶማና ዊልም እጢዎች ያሉ 
ሊምፎማዎችና ጠንካራ እጢዎች ይገኙበታል። አብዛኛዎቹ የህጻናት ካንሰሮች ቀዶ ጥገናና 
ራዲዮቴራፒን ጨምሮ በመድሃኒቶችና በሌሎች የሕክምና ዓይነቶች ሊድኑ ይችላሉ፡፡ ነገር ግን 
የህጻናት ካንሰር የመዳን እድሉ የሚወሰነው ህጻናቱ በሚኖሩበት ሀገር ላይ ነው፡፡ ሁለገብ የሆነ 
የህክምና አገልግሎት ተደራሽ በሆነባቸው ከፍተኛ ገቢ ባላቸው ሀገራት ከ80% በላይ የሚሆኑት 
ካንሰር ያለባቸው ህጻናት ሲድኑ ዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ባላቸው ሀገራት ግን ከ30% ያነሱት 
ናቸው የሚድኑት። ዝቅተኛ ገቢ ካላቸው ሀገራት መካከል 29% የሚሆኑት ብቻ የካንሰር 
መድሃኒት ሽፋን ሲኖራቸው ከፍተኛ ገቢ ያላቸው ሀገራት ደግሞ 96% የካንሰር መድሃኒት 
ሽፋን አላቸው።  

በዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ባላቸው አገሮች ውስጥ ያለው የዚህ ዝቅተኛ የሆነ የመዳን መጠን 
ምክንያቶች ውስጥ የምርመራ መዘግየት፣ ትክክለኛ ምርመራ ማድረግ አለመቻል፣ የህክምና 



ተደራሽነት አለመኖር፣,ህክምና ማቋረጥ፣ በጎንዮሽ ጉዳቶችና ሊወገድ በሚችል የበሽታ ማገርሸት 
አማካኝነት የሚከሰቱ ሞቶች  ይገኙበታል፡፡ ሆኖም ይህንን መለወጥ እንችላለን፡፡ ማንነታችንና 
የምንኖርበት ቦታ በህይወት መቆየታችንንና መሞታችንን  ሊወስን አይገባም፡፡ ይህ አመት. 
እነዚህ ለካንሰር ህክምና እንቅፋት የሚሆኑ ጉዳዮችን የምናነሳበት፣ ከካንሰር ጋር የሚኖሩ 
ሰዎችንና ማህበረሰቦችን አስተያየት የምንሰማበትና  የህይወት ተሞክሮዎቻቸው ሃሳባችንንና 
ድርጊቶቻችንን እንዲመሩ የምናደርበት አመት ነው። ይህን ማድረግ ስንችል ነው ሰዎች የትም 
ቢወለዱ፣ ቢያድጉ፣ በየትኛውም የእድሜ፣ የስራና የኑሮ ደረጃ ላይ መገኘታቸው ሳያግዳቸው 
ጤናማ ህይወት የሚመሩበት እና የተሻለ የጤና እና የካንሰር አገልግሎት የሚያገኙበት ፍትሃዊ 
የሆነ ወደፊት መገንባት የምንችለው። 

የካቲት 8 ቀን 2014 ዓ.ም የዓለም አቀፍ  የህፃናት ካንሰር ቀን (International Childhood 
Cancer Day /ICCD/)  ነው። ICCD ስለህፃናት ካንሰር ግንዛቤን ለማሳደግና ካንሰር ላለባቸው 
ህጻናትና ታዳጊዎች፣ ከካንሰር ለዳኑ ህጻናትና ለቤተሰቦቻቸው ድጋፍ ለመስጠት የሚሰራ አለም 
አቀፍ የትብብር ዘመቻ ነው። ይህ አመት ለ ICCD የሶስት አመት (2021-2023) ዘመቻ 
ሁለተኛ አመት ሲሆን "ትክክለኛ ህክምና በትክክለኛው ጊዜ በትክክለኛው እጅ" የሚል መርህ 
አንግቧል፡፡  

በማቲዎስ ቤተሰብ ሳሎን ውስጥ የተጀመረው ድርጅት አሁን ላይ ከ1,400 በላይ አባላት፣ 
ከ500 በላይ በጎ ፈቃደኞች ያሉትና በ26 ሰራተኞቹ ሰባት ፕሮጀክቶች የሚተገበሩበትና ከ360 
በላይ የካንሰር ሕሙማንን ከነአስታማሚዎቻቸው ማለትም 96 የህፃናት፣ 86 የማህፀን በር እና 
የጡት ካንሰር ህሙማንን በመደገፍ ላይ የሚገኝ ነው። ይህ እያንዳንዳችን ትልቅም ይሁን ትንሽ 
ለውጥ ማምጣት እንደምንችልና በጋራ በኢትዮጵያ የካንሰርን ተፅእኖ በመቀነስ ረገድ ተጨባጭ 
እድገት ማምጣት እንደምንችል ማረጋገጫ ነው። ለዚህም ነው በዚህ የካቲት 8 ቀን ከካንሰር 
የፀዳ አለምን ለመፍጠር እንችል ዘንድ ማንም ይሁኑ የትም ይኑሩ የበኩላችሁን ትወጡ ዘንድ 
ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። 

በዚህ ታሪካዊ ጊዜ አጋር በመሆን ላደረጋችሁት ያላሰለሰ ጥረትና ቅስቀሳ አጋሮቻችንን 
እንዲሁም ደጋፊዎቻችንን እናመሰግናለን። ይህ ሂደት የተባበረ የካንሰር ማህበረሰብ ያለውን 
ታላቅ ኃይል በድጋሚ አጉልቶ አሳይቷል። ከአገር ውስጥ እስከ ከአለምአቀፍ ደረጃ ድረስ በአንድ 
የጋራ አላማና ስትራቴጂ በመጣመርና በአንድነት በመቆም ድምጻችንን ጮክ ብለን አሰምተናል። 
በካንሰርና በሌሎች ተላላፊ ባልሆኑ ህመሞች ለተጠቁ ሰዎች ጥራት ያለው የጤና አገልግሎት 
እስከሚዳረስና የአዳዲስ ታማሚዎች ቁጥር መጨመርን ለማስቆም እርምጃዎች እስከሚወሰዱ 
ድረስ የተባበረ ጥረታችንንና ቁርጠኝነታችንን አናቋርጥም፡፡ 

በአለም አቀፍ የካንሰር ቁጥጥር ርብርብ ላይ በአንድነት ሆነን ወደ አዲስ ዘመን በመሸጋገር ላይ 
እንገኛለን በመሆኑም ከጊዜ ወደ ጊዜ በማደግ ላይ ያለውን አገራዊ የካንሰር ጫና በጋራ 
መቋቋምና እና ለውጥ ማምጣት እንደምንችል ከመቼውም ጊዜ በላይ እርግጠኞች ነን! 

ለበለጠ መረጃ www.mathiwos.org ይጎብኙን፡፡ 



ማቲዎስ ወንዱ-የኢትዮጵያ ካንሰር ሶሳይቲ ዋና መሥሪያ ቤት እና የማህበራዊ ስነ-ልቦና ድጋፍ 
ማዕከል አስራሻ  

• ኢኳቶሪያል ጊኒ ጎዳና፣ 

• ስልክ፡ +251-116-394760፤ 

• P.O.Box: 80571 

• ኢሜል፡ wondub@mathiwos.org;contact@mathiwos.org 

• Facebook፡ https://facebook.com/mwecspage/ 

• ድህረ ገጽ፡ www.mathiwos.org 

አዲስ አበባ  

ኢትዮጵያ 


