GLOBÁLNÍ
CHARTA RAKOVINY
VAJEČNÍKŮ
Ženy, u kterých se vyvine
rakovina vaječníků, by měly
mít nejlepší možnou šanci
na přežití a nejlepší kvalitu
života, ať žijí kdekoli. Trvalé
investice do výzkumu a
infrastruktury nakonec
přinesou nové a lepší
diagnostické a léčebné
možnosti, ale existují
příležitosti k pokroku právě
teď prostřednictvím šesti
globálních cílů Charty.

Globální charta rakoviny
vaječníků je výzvou k
akci pro všechny, kteří
se zavázali ke zlepšení
přežití a kvality života žen s
rakovinou vaječníků.

GLOBÁLNÍ PRIORITA
Rakovina vaječníků se musí stát globální prioritou, aby rostoucí zátěž a výzvy úspěšné
léčby žen s rakovinou vaječníků byly uznány a plánovány na národní, regionální a
místní úrovni.
Rakovina vaječníků je na vzestupu. Globální počet případů se do roku 2050 zvýší o 50 %,
přičemž největší zátěž nesou rozvojové země. Ve studii Every Woman Study™ více než dvě
třetiny diagnostikovaných žen neslyšely o nemoci před jejich diagnózou. Zvyšování povědomí
a potřeba jednat jsou zásadní.

RYCHLÁ DIAGNÓZA
Ženy musí mít neprodleně přístup k diagnóze.
Studie Every Woman Study™ ukázala, že ženám trvalo v průměru šest měsíců, než byly
diagnostikovány s rakovinou vaječníků od doby, kdy si poprvé všimly příznaků. Povědomí
o symptomech musí být zlepšeno, aby ženy rychle vyhledávají vhodnou pomoc a měly k ní
přístup. Lékaři také potřebují podporu, aby věděli, kdo by měl podstoupit testování a aby
měli bez prodlení přístup k testům, což umožní více ženám zahájit a tolerovat léčbu rychle.

NEJLEPŠÍ MOŽNÁ PÉČE
Ženy musí mít přístup k chirurgii, léčbě a klinickým studiím, které optimalizují jejich
šance na přežití a kvalitu života, bez ohledu na to, kde žijí.
Personalizované léky transformují léčby a výsledky pro některé ženy s rakovinou vaječníků, s
potenciálem pomoci mnohem více. Důkazy ukazují, že rakovina vaječníků chirurgie, provádí
vysoce zkušených a vyškolených chirurgů ve velkoobjemových centrech nabízejí nejlepší šanci
na přežití. Po celém světě probíhá velké množství slibných klinických studií. Přesto, pro všechny
tyto, přístup a informace mohou být nevyzpytatelný, nepřiměřené, a dokonce neexistující pro
pacienty a jejich lékaře.
Nedostatek financí by neměl být překážkou pro nejlepší možnou péči a nesmíme dopustit,
aby se propast mezi zeměmi s nejvyššími a nízkými zdroji dále prohlubuje. AJe třeba zlepšit
bezkonkurenční přístup ke kvalitní, multimodální léčbě, základním lékům, technologiím a
chirurgické onkologii, aby se dosáhlo standardní úrovně a rozsahu péče, sladění a zlepšení
dostupných zdrojů sklinickými pokyny pro rakovinu vaječníků založenými nae vidence. To bylo
řečeno, ve všech nastaveních ton cílem by mělo být vždy zlepšit status quo.

RODINNÁ HISTORIE
Ženy a lékaři musí mít přístup k vhodnému a včasnému genetickému testování a
poradenství.
U žen s rodinnou anamnézou vaječníků a dalších geneticky příbuzných druhů rakoviny (např.
prsu, slinivky břišní, prostaty, dělohy a rakoviny tlustého střeva) je důležité určit, zda oni nebo jiní
v jejich rodině jsou také ohroženy. To vyžaduje zvýšení povědomí o významu znalosti anamnézy
rakoviny na obou stranách rodiny, což ženám umožňuje podniknout kroky ke kvantifikaci a
v případě potřeby snížit riziko. To vyžaduje zvýšení povědomí o důležitosti znalosti historie
rakoviny na obou stranách rodiny, což ženám umožňuje podniknout kroky ke kvantifikaci a
v případě potřeby snížit riziko. Pro ženy s diagnózou rakoviny vaječníků, s nebo bez rodinné
anamnézy, přístup k rychlé genetické testování a poradenství může umožnit přístup k
personalizované léčby a identifikovat další, kteří mohou být ohroženy. Tam, kde může existovat
společenské stigma ohledně dědičné rakoviny, mohou být k překonání těchto výzev nezbytné
širší osvětové iniciativy.

ZLEPŠENÍ DAT
Údaje používané k vypracování plánů a léčby rakoviny musí odrážet rozmanitost
místního obyvatelstva, aby byly zajištěny co nejlepší výsledky.
Kvalita a množství údajů kolísá po celém světě, což znamená, že na mnoha místech není
možné kvantifikovat zátěž onemocnění nebo vypracovat plány rakoviny založené na důkazech.
V některých regionech to bude znamenat řešení nedostatečné registrace rakoviny. Pokud
to ještě není možné na vnitrostátní úrovni, mělo by být podporováno lokalizované úsilí o
shromažďování údajů. Etnické pozadí a umístění ve světě hrají roli v výskytu a přežití u
žen s rakovinou vaječníků. Zlepšení údajů o různých typech rakoviny vaječníků a zlepšení
rozmanitosti těch, kteří podstupují klinické studie, pomůže zajistit, aby ženy ze všech etnických
prostředí mohly přijímat nejúčinnější léčbu, bez ohledu na to, kde žijí.

INFORMACE A PODPORA
Ženy musí mít přístup ke kvalitním informacím a podpoře ve svém vlastním jazyce, což
jim pomáhá dobře žít s nemocí.
Studie Every Woman Study™ ukázala významný nedostatek informací o rakovině vaječníků,
přičemž více než polovina žen uvedla, že v době diagnózy nedostala potřebné informace
a pouze jedna-pětina byla schopna získat informace, které potřebovaly v době, kdy je
potřebovaly. Navíc, mnoho žen uvedlo, že mají neuspokojené potřeby podpory duševního
zdraví. Tam, kde je to možné, by lékaři a skupiny pacientů měli spolupracovat na rozvoji
dostupných zdrojů a fyzické a duševní podpory pro ženy ve všech fázích - ať už nově
diagnostikovaných, těsně mimo léčbu, čelících recidivě, paliativní péči nebo péči na konci
života. Jejich duševní pohoda, stejně jako jejich fyzická pohoda by měly být považovány za
stejnou míru.

Charta může být použita kdokoli se zájmem o
rakovinu vaječníků obhajovat zlepšení na místní,
regionální, národní, nebo mezinárodní úrovni.
Existuje mnoho kroků, které můžete podniknout jako
jednotlivec nebo jako organizace, abyste pokročili
v některém z cílů Charty ve vaší oblasti. Můžete
najít více informací a odkazy se zaregistrovat
jako zastánce Charty nebo champion na :

worldovariancancercoalition.org/global-charter

