
የዓለም የካንሰር ቀን ጋዜጣዊ መግለጫ  

ጥር 27 ቀን 2014 ዓ.ም 

 

ጥር 25 የሚከበረው የዓለም የካንሰር ቀን ማቲዎስ ወንዱ-የኢትዮጵያ ካንሰር ሶሳይቲ ከጤና ሚኒስቴርና 

ከሌሎች አጋር ድርጅቶች ጋር በመተባበር በኢትዮጵያ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣውን የካንሰር 

ጫና ለመቅረፍ እና የካንሰር ህክምና ተደራሽነት በማሳደግ እንዲሁም በካንሰር ህክምና ላይ ያለውን 

ከፍተኛ ክፍተት ለመቅረፍ እየሰራ ይገኛል፡፡ 

ማቲዎስ ወንዱ-የኢትዮጵያ ካንሰር ሶሳይቲ በውስን አቅሙ በኢትዮጵያ እያደገ የመጣውን የካንሰር 

ጫናን ለመቋቋም በሚደረገው ሀገራዊ ጥረት ግንባር ቀደም ሚና ተጫውቷል። ሶሳይቲያችን 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፡፡ በተጨማሪም ሶሳይቲያችን የኢትዮጵያ 

የምግብና መድኃኒት ባለሥልጣን በአፍሪካ በትምባሆ እና አልኮሆል ላይ ጠንካራ የሆነ ህግ እንዲፀድቅና 

በትምባሆ፣ በአልኮል ወ.ዘ.ተ ላይ ጠንካራ የኤክሳይዝ ታክስ እንዲኖር የኢትዮጵያ ተወካዮች ምክር 

ቤትን አንዲያበረታታ ከፍተኛ ድጋፍ አድርጓል፡፡ 

ለብሔራዊ የካንሰር መቆጣጠሪያ ዕቅዳችን ምስጋና ይግባውና አምስት ትልልቅ የክልል የካንሰር ማዕከላት 

እየተገነቡ ነው፣ ምንም እንኳን ስድስት የራዲዮቴራፒ ማሽኖች ከ3 አመት በፊት ተገዝተው 

ለእያንዳንዳቸው ከ4ሚሊየን ዶላር በላይ ወጭ ቢደረግባቸውም ከእነዚህ ውስጥ ግማሽ ያህሉ ብቻ ናቸው 

ስራ ላይ የዋሉት፡፡ በመሆኑም እነዚህ እጅግ  ውድና እስፈላጊ መሳሪያዎች በፍጥነት ወደ ስራ መግባት 

ይችሉ ዘንድ የሚመለከታቸው በመቀሌ፣ ጎንደርና ሀዋሳ የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎችና የጤና ጥበቃ 

ሚኒስቴር የተቻላቸውን እንዲያደርጉ ሶሳይቲያችን ይጠይቃል፡፡ ከ1,500 በላይ የክሪዮቴራፒ ማሽኖች 

ተገዝተው የማህፀን በር ካንሰር ምርመራና ህክምና አገልግሎት ከ1,000 በሚበልጡ የመንግስት ጤና 

ተቋማት ከክፍያ ነፃ በሆነ መልኩ እየተሰጠ ይገኛል፣ ዕድሜያቸው 14 ዓመት ለሆኑ ልጃገረዶች 

የማህፀን በር ካንሰር መከላከያ ክትባት በሀገር አቀፍ ደረጃ በነፃ ተሰጥቷል እንዲሁም በ20 የህዝብ 

ሆስፒታሎች የጡት ካንሰር ልየታና ምርመራ በውህደት እየተካሄደ ይገኛል። በዚህም አጋጣሚ 

ሶሳይቲያችን የካንሰር ልየታ፣ ምርመራ፣ ህክምናና መድሃኒት የበለጠ ተደራሽ እና ተመጣጣኝ እንዲሆኑ 

ጤና ሚኒሰቴርንና አጋሮቻችንን ይጠይቃል። 

በዓመት ውስጥ ካሉት የጤና ግንዛቤ ማስጨበጫ ቀናት ውንጥ አንዱና  ዋነኛው የሆነው የአለም 

የካንሰር ቀን "የካንሰር ህክምና ተደራሽነትን ለማረጋገጥ እንትጋ" የተሰኝ አዲስ የሶስት አመት (እ.ኤ.አ 



ከ2022-2024) ዘመቻ መሪ ቃል ያነገበ ሲሆን በInternational Cancer Control (UICC) መሪነት 

በጤና አጠባበቅ ላይ የላቀ ተደራሽነትንና ፍትሃዊነትን ለማሳደግ በሚል በየአመቱ ይከበራል፡፡ 

ዘመቻው ብዙ ሰዎችን የህይወት አድን መከላከያ አገልግሎቶችን፣ ምርመራዎችን፣ ህክምናንና 

እንክብካቤን እንዳያገኙ የሚከለክሉ ከማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎች ጋር የተያያዙ ጉልህ 

እንቅፋቶችን በግልፅ እንዲታዩና እንዲታወቁ ያደርጋል። እነዚህ መሰናክሎች በባህላዊ ሁኔታዎች፣ 

በመልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ፣ በሥርዓተ-ፆታ ደንቦች፣ በገቢ፣ በትምህርት ደረጃና በእድሜ፣ በፆታ፣ 

በፆታዊ ዝንባሌ፣ በጎሳ፣ በአካል ጉዳት እና በአኗኗር ላይ የተመሰረቱ መድሎዎች ወይም አስተሳሰቦች 

አማካኝነት የተመሰረቱ ሲሆኑ በካንሰር የመያዝ አደጋና የመትረፍ እድል ላይ ሰፊ ልዩነቶችን 

ያስከትላሉ። 

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። 

በማደግ ላይ ባሉ ሀገራት የካንሰር ስርጭት ጤናማ ባልሆነ የአኗኗር ዘይቤ፣ ትምባሆና አልኮል 

በመጠቀም፣ ከመጠን ያለፈ ውፍረት፣ ጤናማ ያልሆነ አመጋገብ እና የአካል ብቃት እንቅስቃሴ 

ባለማድረግና በመሳሰሉት አጋላጭ መንስኤዎች አማናኝነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ወጠቷል። 

የሀገራችን ኢኮኖሚያዊ ደረጃ ዝቅተኛ መሆን በህብረተሰቡ ውስጥ ካለው የግንዛቤ ማነስ ጋር ተዳምሮ 

በኢትዮጵያ እየጨመረ ላለው የካንሰር ጫና ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል፡፡ ይህም የካንሰር ህክምና 

ተደራሽነት በተገቢው ደረጃ እንዳይኖር አድርጓል። 

ይህንን ችግር በማቲዎስ ወንዱ-የኢትዮጵያ ካንሰር ሶሳይቲ የምትረዳ አንድ የጡት ካንሰር ታማሚ 

እንደሚከተለው ታረዳለች፤ 

"ረጅም ጊዜ ቀጠሮ ከመድኃኒት እጥረት ጋር ተዳምሮ ለብዙ ታካሚዎች ትልቁ ፈተና ነው። በዛ ላይ, 

ምንም እንኳን መድሃኒት ቢኖርም ዋጋው በጣም ውድ በመሆኑ ብዙ ታካሚዎች ህክምናቸውን 

ለማቋረጥ ይገደዳሉ፡፡ …. አንዳንድ ሕመምተኞች እስከ አንድ ዓመት ወይም ከአንድ ዓመት በላይ 

የሚደርስ የጨረር ሕክምና ቀጠሮ ስለሚሰጣቸው ካንሰሩ ወደ ከፍተኛ ደረጃ ይደርስባቸዋል።" 



ቀልጣፋ እና በሰፊው ተደራሽ የሆነ የካንሰር አገልግሎት ስፍር ቁጥር የሌላቸውን ሰዎች ያለጊዜው 

ከመሞትና ከመሰቃየት ያድናቸዋል። በጤና እንክብካቤ ውስጥ ያለ የላቀ ፍትሃዊነት ቤተሰቦችን እና 

ማህበረሰቦችን ያጠናክራል፣ የበለጠ የሰው ኃይል ተሳትፎ እንዲኖር በማድረግ ኢኮኖሚውን ይጠቀማል 

እንዲሁም ለጤና በጀት የተጣራ ቁጠባ ይሰጣል። 

የግንዛቤ ማነስ ሌላው በሃገራችን ውስጥ ትልቅ ችግር ነው። በሀገሪቱ የችግሩን ስፋት በተመለከተ 

ከፍተኛ የግንዛቤ እጥረት አለ። ሁሉም ካንሰሮች  የማይታከሙና ገዳይ ናቸው.የሚሉ የተሳሳቱ 

አመለካከቶች በማሀበረሰቡ ውስጥ ሰርፀዋል፡፡  በዚህም ረገድ አብዛኞቹን የካንሰር በሽታዎች መከላከል 

እንደሚቻል፣ ቀድሞ ከታወቀ ማዳን እንደሚቻል፣ ሕመሙ በከፍተኛ ደረጃ ላይ ቢታወቅም 

የታካሚዎችን ሕይወት ማሻሻል እንደሚቻል ማሳወቅና ማስገንዘብ ላይ እስካሁን የተከናወኑ ሥራዎች 

አናሳ ናቸው፡፡ 

እያንዳንዳችን ትልቅም ይሁን ትንሽ ለውጥ ማምጣት እንደምንችል እና በጋራ በኢትዮጵያ የካንሰርን 

ተፅእኖ በመቀነስ ረገድ ተጨባጭ የሆነ ለውጥ ማምጣት እንደምንችል እናውቃለን። ለዚህም ነው በዚህ 

ጥር 27 ቀን ከካንሰር የፀዳ አለምን ለመፍጠር እንችል ዘንድ ማንም ይሁኑ የትም ይኑሩ የበኩላችሁን 

እንድትወጡ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። 

ስለ ዓለም አቀፍ የካንሰር ቀን 

የአለም የካንሰር ቀን በየዓመቱ ጥር 27 ቀን 2014 ዓ.ም የሚከበር ሲሆን በUnion for International 

Cancer Control (UICC), አማካኝነት እየተመራ በአለም ላይ በሚሊየን የሚቆጠሩ ሰወች መዳን 

እየቻሉ በካንሰር ህክምና ተደራሽነት ችግር ምክንያት እንዳይሞቱ በሚል በአለም ዙሪያ ያሉ መንግስታት 

እና ግለሰቦች እርምጃ እንዲወስዱ መጠየቅን፣ ስለካንሰር ግንዛቤ በማሳደግንና ትምህርት መስጠትን 

ያለመ ነው። 

ለበለጠ መረጃ እባክዎ ይጎብኙ፡ www.worldcancerday.org 

ስለ ማቲዎስ ወንዱ-የኢትዮጵያ ካንሰር ሶሳይቲ 

ማቲዎስ ወንዱ-የኢትዮጵያ ካንሰር ሶሳይቲ የተቋቋመው ሚያዝያ 9 ቀን 1996 ዓ.ም በተካሄደው 

የመስራች አባላት የመጀመሪያ ጠቅላላ ጉባኤ ነው። ዛሬ ሰባት ፕሮጀክቶች ላይ ማለትም 1 የህፃናት 

ካንሰር፣ 2 የትምባሆ፣ 1 የሳንባ ካንሰር፣ 2 ተላላፊ ባልሆኑ ህመሞችና 1 የምግብ ፖሊሲ ላይ እየሰራ 

ይገኛል፡፡ ሶሳይቲው ትልልቅ ፕሮጀክቶችን መተግበር የሚችል የልህቀት ማዕከል በመሆን የስኬት 

ሰርተፍኬት ተቀብሏል። 

http://www.worldcancerday.org/


ማቲዎስ ወንዱ-የኢትዮጵያ ካንሰር ሶሳይቲ እጅግ ከሚከበሩ እና እምነት ከሚጣልባቸው መንግሥታዊ 

ያልሆኑ ድርጅቶች አንዱ ሲሆን በሶስት ዓመታት ጊዜ ውስጥ ብቻ አምስት ዓለም አቀፍ ሽልማቶችን 

ለማግኘት በቅቷል። በማቲዎስ ቤተሰብ ሳሎን ውስጥ የተጀመረው ድርጅት አሁን ላይ ከ1,400 በላይ 

አባላት፣ ከ500 በላይ በጎ ፈቃደኞች ያሉትና 26 ሰራተኞቹ ሰባት ፕሮጀክቶችን የሚተገብሩበት ነው። 

ይህም ሶሳይቲውን አንድ ቤተሰብ እና የጥቂት ሰዎች ስብስብ በእውነት ለውጥ ማምጣት እንደሚችል 

ማሳያና  ተምሳሌት ያደርገዋል፡፡ በአሁኑ ጊዜ ማቲዎስ ወንዱ-የኢትዮጵያ ካንሰር ሶሳይቲ ከ360 በላይ 

የካንሰር ሕሙማንን ከነአስታማሚዎቻቸው ማለትም  96 የህፃናት፣ 86 የማህፀን በር እና የጡት 

ካንሰር ህሙማንን በመደገፍ ላይ ይገኛል።  

ለበለጠ መረጃ www.mathiwos.org ይጎብኙ፡፡ 

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. 


