
CAIRT DOMHANDA
AILSE UBHAGÁIN

Ba cheart go mbeadh an 
seans is fearr agus is féidir 
ag mná a fhorbraíonn 
ailse ubhagáin (ováireach) 
maireachtáil agus an 
caighdeán beatha 
is fearr a bheith acu, 
cibé áit a gcónaíonn 
siad. Sa deireadh thiar, 
soláthróidh infheistíocht 
bhuan i dtaighde agus i 
mbonneagar roghanna nua 
diagnóiseacha agus cóir 
leighis níos fearr.  Ach idir an 
dá linn, tá deiseanna ann dul 
chun cinn a dhéanamh anois 
trí shé Sprioc Domhanda 
na Cairte. Séard atá sa Chairt Ailse 

Ováireach Domhanda ná 
glaoch chun gnímh dóibh 
siúd go léir atá tiomanta 

do mharthanas agus 
do cháilíocht bheatha a 

fheabhsú do mhná a bhfuil 
ailse ubhagáin orthu.



DIAGNÓIS SCIOBTHA
Caithfidh rochtain a bheith ag mná ar dhiagnóis sciobtha.

Léirigh an staidéar “ Every Woman Study ™ “ gur thóg sé sé mhí ar an meán do mhná a 
bheith diagnóisithe le hailse ubhagáin ón uair a thug siad comharthaí faoi deara den 
chéad uair. Caithfear feasacht ar shiomptóm a fheabhsú ionas go mbeidh mná ag lorg 
agus ag teacht ar chabhair chuí go tapa. Teastaíonn tacaíocht ó dhochtúirí freisin ionas go 
n-aithneoidh siad cé ba chóir dul faoi thástáil agus ionas go mbeidh siad in ann rochtain 
a fháil ar thástálacha tráthúla.  Ar an gcaoi sin cuirfear ar chumas níos mó ban cóireáil a 
thosú agus a ghabháil tríd go tapa.

CÚRAM IS FEARR AR FAD
Caithfidh rochtain a bheith ag mná ar mháinliacht, ar chóireálacha agus ar thrialacha 
cliniciúla a uasmhéadaíonn a seans marthanais agus a gcáilíocht beatha, is cuma cá 
gcónaíonn siad.

Tá cógais phearsantaithe ag athrú cóireálacha agus torthaí do roinnt mná a bhfuil ailse 
ubhagáin orthu, agus tá an cumas acu cuidiú le go leor eile. Taispeánann an fhianaise 
go dtugann máinliacht ailse ubhagáin, déanta ag máinlianna ardoilte agus oilte in ionaid 
ardtoirte, an deis is fearr do mharthanas.  Tá an iliomad trialacha cliniciúla dóchúla ag 
dul ar aghaidh ar fud an domhain. Ach, ina n-ainneoin seo ar fad, is féidir le rochtain 
agus faisnéis a bheith earráideach, díréireach, agus fiú ar iarraidh as fad d’othair agus dá 
lianna. 

Níor cheart go mbeadh easpa airgeadais ina bhac ar an gcúram is fearr ar fad, agus ní 
mór dúinn gan ligean don bhearna idir na tíortha is airde agus is ísle acmhainní a leathnú 
níos mó. Ní mór rochtain inúsáidithe ar chóireálacha ilmhódacha de ardchaighdeáin, 
cógais riachtanacha, teicneolaíochtaí agus oinceolaíocht máinliachta a fheabhsú chun 
leibhéil caighdeánach agus cúraim a bhaint amach, ag feabhsú ar na hacmhainne atá ar 
fáil, agus iad dírithe ar threoirlínte cliniciúla atá bunaithe ar fhianaise d’ailse ubhagáin. É 
sin ráite, ba chóir go mbeadh sé mar aidhm i gcónaí agus i ngach suíomh an status quo a 
fheabhsú.

TOSAÍOCHT DOMHANDA
Caithfidh ailse ubhagáin a bheith ina thosaíocht domhanda, ionas go n-aithnítear 
agus go ndéantar pleanáil don ualach agus na dúshláin mhéadaitheacha a 
bhaineann le mná a bhfuil ailse ubhagáin orthu a chóireáil go rathúil ag leibhéil 
náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla. 

Tá ailse ováireach ag dul i méid. Méadóidh cásanna domhanda 50% faoi 2050, agus beidh 
an t-ualach is mó ar thíortha i mbéal forbartha. Sa staidéar “ Every Woman Study ™” níor 
chuala os cionn dhá thrian de na mná a ndearnadh diagnóis orthu faoin ngalar sular 
diagnóisíodh iad. Tá sé ríthábhachtach meabhraíocht ar an ngalar a ardú agus tá géar-ghá 
le gníomh.



FEABHSÚCHÁIN AR DHÁLAÍ
Caithfear forbairt a dhéanamh ar na sonraí a úsáidtear i bpleananna agus cóir leighis ar 
ailse chun éagsúlacht na ndaonraí áitiúla a chur san áireamh le sár-torthaí a chinntiú.

Tá éagsulacht ag baint le cáilíochta agus méid na sonraí ar fud an domhain, rud a chiallaíonn 
nach féidir ualach an ghalair a mheasúnú nó pleananna ailse atá bunaithe ar fhianaise a 
fhorbairt. I réigiúin áirithe ciallóidh sé seo aghaidh a thabhairt ar an easpa cláraithe ailse. Mura 
féidir é seo a dhéanamh go fóill ar leibhéal náisiúnta, ba cheart iarrachtaí áitiúla a chothú 
chun sonraí a bhailiú. Tá ról ag cúlra agus suíomh eitneach sa domhan maidir le minicíocht 
agus maireachtáil na mban a bhfuil ailse ubhagáin orthu. Cuideoidh feabhas a chur ar 
shonraí faoi na cineálacha éagsúla ailse ubhagáin agus ar éagsúlacht na ndaoine atá ag 
dul faoi thrialacha cliniciúla lena chinntiú go mbeidh mná de gach cúlra eitneach in ann na 
cóireálacha is éifeachtaí a fháil, is cuma cá gcónaíonn siad.

FAISNÉIS AGUS TACAÍOCHT
Ní mór rochtain a bheith ag mná ar ardchaighdeán faisnéise agus tacaíochta ina 
dteanga féin, rud a chabhraíonn leo maireachtáil go maith leis an ngalar.

Léirigh an staidéar suntasach “ Every Woman Study™ “ easpa eolais mar gheall ar ailse 
ubhagáin, le níos mó ná leath de na mná a rá nach bhfuair siad an fhaisnéis ba ghá leo ag 
am na diagnóise agus an cúigiú cuid in ann eolas a fháil nuair abhí sé de dhíth orthu. Ina 
dteannta sin, thug go leor mná le fios go raibh riachtanais tacaíocht sláinte meabhrach gan 
chomhlíonadh acu. Nuair is féidir, ba cheart do chliniceoirí agus do ghrúpaí othar oibriú le 
chéile chun acmhainní inriochtana agus tacaíocht fhisiciúil agus mheabhrach a fhorbairt 
do mhná ag gach céim - cibé acu nua-dhiagnóisithe, díreach lasmuigh den chóireáil, ag 
tabhairt aghaidh ar fhilleadh an ghalair, i gcúram maolaitheach nó cúram deireadh a saoil. 
Ba cheart a bhfolláine mheabhrach agus a bhfolláine choirp a mheas ar chomhchéim.

Is féidir le duine ar bith a bhfuil spéis aige in 
ailse ubhagáin an Chairt a úsáid chun tacú le 
feabhsúcháin ar leibhéil áitiúla, réigiúnacha, 
náisiúnta nó idirnáisiúnta. Is iomaí céim is 
féidir leat a thógáil mar dhuine aonair nó mar 
eagraíocht chun aon cheann de na Spriocanna 
Cairte i do cheantar a chur chun cinn. Is féidir 
leat tuilleadh faisnéise agus na naisc a fháil le 
clárú mar Thacadóir Cairte nó mar Ghaiscíoch ag 
worldovariancancercoalition.org/global-charter 

STAIR TEAGHLAIGH
Caithfidh rochtain a bheith ag mná agus dochtúirí ar thástáil agus ar 
chomhairleoireacht ghéiniteach atá iomchuí agus tráthúil.

Maidir le mná a bhfuil stair teaghlaigh acu ailse ováireach agus ailsí eile a bhaineann go 
géiniteach (m.sh.: ailsí cíche, pancreatacha, próstatach, na broinne agus na bputóg) tá sé 
tábhachtach a chinneadh an bhfuil siad féin nó daoine eile ina dteaghlaigh i mbaol freisin.  
Éilíonn sé seo feasacht a mhúscailt faoin tábhacht a bhaineann le stair ailse ón dá thaobh den 
teaghlach ionas go mbeidh mná in ann céimeanna a ghlacadh chun measúnú ar a mbaol a 
agus é a laghdú más gá. Maidir le mná a ndearnadh diagnóis orthu le hailse ubhagáin, le stair 
teaghlaigh nó gan é, is féidir le pras rochtain ar thástáil agus comhairleoireacht ghéiniteach 
phearsantaithe a chumasú agus daoine eile a d’fhéadfadh a bheith i mbaol a aithint. Sa chás 
go bhféadfadh stiogma sóisialta a bheith ann faoi ailse oidhreachtúil, d’fhéadfadh go mbeadh 
gá le tionscnaimh feasachta níos leithne chun na dúshláin seo a shárú.

https://www.worldovariancancercoalition.org/global-charter 

