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SĂ RUPEM TĂCEREA ÎN LEGĂTURĂ 
CU CANCERELE FEMEILOR
Cancerele ovarian,  uterin,  de col  uterin și  alte cancere de natură ginecologică sunt printre 
cele  mai  comune  cancere  care  afectează  femeile,  dar  atrag  mai  puțină  atenție  decât  ar 
merita  din  partea  publicului  și  a  factorilor  de  decizie.  Femeile  pot  chiar  ele  să  nu  fie 
conștiente  de  simptomele  uneori  vagi  sau  pot  fi  prea  jenate  pentru  a  consulta  un  medic. 
Stigmatizarea asociată cu aceste diagnostice există în continuare în anumite cercuri. Trebuie 
depășită  această  reticență  și  creat  un  mesaj  mai  pozitiv  pentru  a  îmbunătăți  prevenirea, 
screeningul,  tratamentul  și  îngrijirea  medicală  a  cancerelor  ginecologice,  astfel  încât  
femeile  din  toată  Europa  să  aibă  cele  mai  ridicate  șanse  de  supraviețuire  și  de  calitate  a 
vieții.

Să înfruntăm provocarea împreună

Cancerele ginecologice frecvente includ cancerul uterin, 
cancerul trompelor uterine și cancerul de col uterin, iar 
cele  mai  rare  afectează  vulva  și  vaginul.  În  unele  țări, 
tratamentul  unui  cancer  ginecologic  include  și 
gestionarea cancerului mamar. Fiind cea mai importantă 
societate profesională europeană de cancer ginecologic, 
Societatea Europeană de Oncologie Ginecologică (ESGO)
împărtășește obiectivul grupurilor de pacienți de a ajuta
femeile  care  suferă  de  cancer  ginecologic  să  obțină
informații  exacte,  de  încredere  și  în  timp  util  despre
boala lor,  să înțeleagă opțiunile de tratament și  să aibă
acces la cea mai bună îngrijire posibilă.

Aceasta  este  a  patra  ediție  revizuită  și  complet 
actualizată  a  unui  raport  publicat  pentru  prima dată  în 
2011, cu ocazia primului Seminar ESGO pentru pacienți. 
De  atunci,  ESGO  a  înființat  Rețeaua  europeană  a 
grupurilor de sprijin pentru cancer ginecologic (ENGAGe)
pentru a oferi o platformă grupurilor de paciente pentru
a  împărtăși  și  a  face  schimb  de  informații,  pentru  a 
stimula crearea de noi grupuri de susținere acolo unde 
există o nevoie națională și locală și pentru a se alătura 
la  nivel  european,  atunci  când  este  cazul.  Progresul  și 
schimbarea politicilor adesea pot fi realizate numai dacă 
suntem uniți  când este vorba de afecțiuni  specifice:  de 
aceea  este  atât  de  important  să  înfruntăm  provocările 
împreună.

Reducerea decalajului
În ultimul deceniu, s-au realizat multe în ceea ce privește
unele tipuri de cancer. Cu toate acestea, cancerele mai 
rare sunt adesea lăsate în urmă, primind puțină atenție 
în  știință,  cercetare,  industrie  și  politica  de  sănătate. 
Există în continuare un decalaj semnificativ între ceea ce 
știm și ceea ce facem în întreaga lume și în Europa, mai 
ales în cazul  tipurilor de cancer mai puțin recunoscute. 
Ghidurile clinice continuă să fie de o importanță critică
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în  îmbunătățirea  îngrijirii  în  cazul  cancerelor 
ginecologice, însă pacienta la nivel individual trebuie să 
fie  întotdeauna  punctul  central  al  echipei  oncologice 
multidisciplinare.  Deciziile  de  tratament  vor  fi 
influențate de vârsta unei femei, de stadiul și gradul în 
care se află cancerul și, din ce în ce mai des, de genetica
bolii.  Există,  de  asemenea,  inegalități  continue  între  și 
în interiorul țărilor europene în ceea ce privește riscul, 
depistarea și tratamentul cancerului.
Dacă  vrem  să  îmbunătățim  rezultatele  în  domeniul 
cancerelor ginecologice ale femeilor din Europa, trebuie
să ne asigurăm că beneficiile dovedite ale screeningului 
de cancer de col uterin și ale vaccinării HPV sunt extinse 
la toate țările și că fiecare femeie cu cancer ovarian este
trimisă  la  un  centru  specializat  în  tratamentul  acestei 
boli.  În  ceea  ce  privește  sănătatea  publică,  trebuie  să 
conștientizăm  și  că  reducerea  prevalenței  obezității  în 
rândul  femeilor  nu  numai  că  va  îmbunătăți  starea 
generală  de  sănătate,  ci  va  reduce  riscul  de  cancer 
uterin și alte tipuri de cancer. Informațiile de încredere  
și  educarea  publicului  și  a  pacientelor  lipsesc  adesea, 
mai ales în țările nevorbitoare de engleză. Pacientele și 
familiile lor au nevoie de acces ușor la informații exacte 
și  ușor  de  înțeles  în  toate  limbile,  iar  acestea  trebuie 
prezentate  pe  o  varietate  de  canale  media.  Miturile  și 
concepțiile  greșite  trebuie  clarificate  pentru  a  înlătura 
stigmatul asociat uneori cu cancerele ginecologice. 

Educare și resurse
Susținerea pacientelor și 
mobilizarea schimbării

Caracterizarea  moleculară  a  tumorilor  a  dus  la 
împărțirea  marilor  categorii  de  cancer  ovarian  și 
endometrial  în  subtipuri,  cu  tratamente  și  rezultate 
diferite. Aceste evoluții, dar și altele recente, subliniază 
importanța  unor  programe  de  formare  specializată  și 
certificare  pentru  profesioniștii  și  instituțiile  care 
tratează  paciente  cu  cancer  ginecologic.  Există  dovezi 
din ce în ce mai multe conform cărora rezultatul în cazul 
cancerelor ginecologice este mai bun când tratamentul 
este  realizat  de  echipe  specializate  și  în  spitale 
specializate, care pot oferi o abordare multidisciplinară, 
bazată  atât  pe  expertiza  chirurgicală,  cât  și  pe  cea 
medicală.  Îngrijirea  medicală de  înaltă  calitate  include  
accesul  la terapii  adecvate,  în  cadrul  unor  centre  cu  
un  volum  suficient  de  cazuri  și  abilități,  
echipamente  pentru  radioterapie  și  profesioniști 
medicali  instruiți,  precum  și  facilități  de  reabilitare  și 
follow-up pe termen lung.

Sistemele de coping și de susținere ar trebui să fie ușor 
accesibile  tuturor  pacientelor  și  familiilor,  oferite  de 
profesioniști  instruiți,  cum  ar  fi  asistenții  medicali 
specializați.  Asistarea psiho-socială  optimă ar  trebui  să 
fie  disponibilă  în  toate  etapele  bolii  și  pe  durata 
follow-up-ului, ori de câte ori este nevoie și la o distanță
rezonabilă de domiciliul pacientei.

Cunoaștere și conștientizare
Este nevoie de mai multe studii pentru a înțelege mai 
bine cum se tratează fiecare tip de cancer ginecologic, 
inclusiv  utilizarea  terapiilor  țintite  cu  medicamente 
moleculare  noi,  atunci  când  sunt  disponibile.  Rolul 
pacientei  trebuie  să  fie  mai  bine  înțeles,  inclusiv 
implicarea în studiile clinice și barierele actuale în calea 
participării  la  cercetare.  Organizațiile  de  pacienți  au 
cunoștințe unice despre boala, tratamentul și calitatea 
vieții  lor.  Aceste  cunoștințe  sunt  de  o  mare  valoare 
pentru  cercetători  și  factorii  de  decizie  politică  atunci 
când  trebuie  stabilite  prioritățile,  iar  studiile  prin 
chestionare  arată  că  există  tot  mai  multe  dovezi  care 
sprijină aceste programe.

Avantajele renunțării la consumul de tutun, precum și 
importanța unei greutăți sănătoase, dieta și activitatea 
fizică  pentru  a  păstra  sănătatea  și  calitatea  vieții 
trebuie să fie mai bine înțelese de paciente, dar și  de 
persoanele sănătoase.

O  agendă  comună  de  susținere  în  cadrul  grupurilor  de 
paciente  cu  cancer  ginecologic  va  crește  atenția 
factorilor de decizie, va facilita dezvăluirea inegalităților 
și va acorda cancerului ginecologic o mai mare prioritate
pe  agenda  europeană  a  sănătății.  De  asemenea, 
acțiunea  comună  va  oferi  grupurilor  de  paciente 
posibilitatea de  a  interacționa,  de  a  împărtăși  cele  mai 
bune practici și de a-și îmbunătăți cunoștințele cu privire
la  susținere  în  cadrul  organizațiilor  de  pacienți  cu  
diferite boli.  ESGO  își  propune  să  sprijine  pacientele  
oferind  o platformă  pentru  dialog  și  acțiune  cu  
privire  la  problemele  cheie  referitoare  la  cancerele  
ginecologice în  Europa.  De  exemplu,  suntem  conștienți
că  cele  mai rare  și  mai  puțin  frecvente  dintre  acestea
nu  primesc întotdeauna  atenția  de  care  au  nevoie
și că sunt necesare  mai  multe  cercetări  pentru  a  salva  
vieți.  Este important  pentru  noi  să  ne  unim  forțele  cu 
alte  grupuri  de  cercetare  și  de  inițiativă  în  domeniul 
cancerelor rare.
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Cancerul de col uterin

2

Colul uterin este treimea inferioară a uterului, care se
extinde  în  partea  superioară  a  vaginului.  În  2012, 
peste  58.000  de  femei  din  Europa  au  fost 
diagnosticate  cu  cancer  de  col  uterin  și  aproximativ 
24.000 de femei au murit din această cauză. Deși este
al  cincilea  cel  mai  frecvent  tip  de  cancer  la  femeile 
europene, indiferent de vârstă, cancerul de col uterin 
este  al  doilea  cel  mai  frecvent  la  femeile  cu  vârste 
cuprinse  între  15  și  39  de  ani.  Ratele  cele  mai  mari 
apar  la  femeile  din  Europa  de  Est,  care  prezintă  un 
risc de trei  ori  mai mare de a muri  de cancer de col 
uterin decât femeile din Europa de Vest.

3

1

Găsiți date mai detaliate despre cauzele, diagnosticul 
și  tratamentul  cancerului  de  col  uterin  în  fișa 
informativă  pe  care  ENGAGe  a  realizat-o  pentru 
fiecare tip de cancer ginecologic în parte.

ani după un diagnostic de cancer de col uterin. Cu toate 
acestea, ratele de supraviețuire variază, fiind scăzute în 
Polonia, Bulgaria, Rusia, Letonia, Irlanda, Slovacia, Franța
și Regatul Unit.

Procent de femei care au supraviețuit cinci ani sau mai mult 

Notă: MAJUSCULELE indică faptul că statisticile sunt 
pentru populația totală a țării. În celelalte țări, numai 
o  parte  din  populație  este  înregistrată  în  datele 
referitoare la cancer.

Cancerul de col uterin: incidență și 
mortalitate, estimări, 20122

Cancerul de col uterin: rata netă de 
supraviețuire la 5 ani5

În medie, peste 60% din femeile europene trăiesc la cinci
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Procent de femei care au supraviețuit cinci ani sau mai mult 

Notă: MAJUSCULELE indică faptul că statisticile sunt 
pentru populația totală a țării. În celelalte țări, numai
o  parte  din  populație  este  înregistrată  în  datele 
referitoare la cancer.

Cancerul ovarian
Ovarele  sunt  două  glande  ovale  aflate  de  ambele 
părți  ale  uterului,  imediat  sub  deschiderea 
trompelor  uterine.  Pe  lângă  producerea  de  ovule, 
ovarele  eliberează  hormonii  sexuali  feminini 
estrogen și progesteron.

Cancerul  ovarian  este  al  șaselea  cel  mai  frecvent 
cancer în rândul femeilor din Europa, cu 65.000 de 
cazuri în 2012. În general, Europa are una din cele 
mai  mari  incidențe  de  cancer  ovarian  din  lume, 
dar ratele sunt cele mai ridicate în Europa de Est și 
de Nord și cele mai scăzute în Europa de Sud.

Cancerul ovarian: incidență și mortalitate, estimări, 20122

La  fel  ca  în  majoritatea  tipurilor  de  cancer,  sunt 
recunoscute  diferite  subtipuri  care  au  rezultate 
diferite și  răspund diferit  la  terapiile  convenționale 
și  cele  țintite.  Cancerul  seros  cu  grad  înalt  de 
malignitate  este  cel  mai  frecvent  subtip  și,  de 
asemenea, cel mai sensibil la chemoterapie.

Cancerul ovarian: rata netă de 
supraviețuire la 5 ani5

În  Europa,  aproximativ  o  treime din  femei  se  pot 
aștepta să  fie  în  viață  la  cinci  ani  după  
diagnosticul  de  cancer  ovarian.  Însă  rata  de  
supraviețuire  la  cinci  ani  depinde mult  de  stadiul

2

5

în  care  este  depistat  cancerul  și  este scăzută  la
boala  avansată.  Există  variații  regionale  în 
Europa, cu o rată scăzută de supraviețuire în multe
țări din Europa de Est și în Regatul Unit.

Găsiți date mai detaliate despre cauzele, diagnosticul 
și  tratamentul  cancerului  ovarian  în  fișa 
informativă  pe  care  ENGAGe  a  realizat-o  pentru 
fiecare tip de cancer ginecologic în parte.
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Procent de femei care au supraviețuit cinci ani sau mai mult 

Notă: MAJUSCULELE indică faptul că statisticile sunt 
pentru populația totală a țării. În celelalte țări, numai
o  parte  din  populație  este  înregistrată  în  datele 
referitoare la cancer.

Cancerul vulvar

7

Vulva  este  alcătuită  din  mai  multe  organe  externe  și 
include  labiile  mari  și  mici,  clitorisul  și  deschiderea 
vaginală  și  uretra  (tubul  care  face  legătura  cu  vezica 
urinară). Cancerul vulvar este rar, reprezentând 3% din
cancerele organelor genitale la femei.

Cancerele vulvar și vaginal: rata relativă de 
supraviețuire la 5 ani18

La  nivel  global,  aproximativ  27.000  de  femei  sunt 
diagnosticate  anual  cu  cancer  vulvar.  Femeile  din 
estul  și  nordul Europei prezintă cel  mai ridicat risc, 
în  timp  ce  acesta  este  cel  mai  scăzut  în  țările  din 
vestul și sudul Europei.

12

Peste  8  din  10  femei  cu  cancer  vulvar  depistat 
precoce  sunt  în  viață  la  cinci  ani  de  la  diagnostic, 
însă  rata  de  supraviețuire  la  cinci  ani  în  boala 
avansată  este  scăzută.  Femeile  cu  vârsta  peste 65
de  ani  prezintă  cel  mai  mare  risc  de  a  dezvolta 
cancer  vulvar,  însă  rata  de  incidență  este  în 
creștere  la  femeile  mai  tinere,  probabil  din  cauza 
creșterii ratei de infecție cu HPV și a fumatului.

13

Găsiți date mai detaliate despre cauzele, diagnosticul 
și  tratamentul  cancerului  vulvar  în  fișa 
informativă  pe  care  ENGAGe  a  realizat-o  pentru 
fiecare tip de cancer ginecologic în parte.

Cancerul vulvar: incidență globală estimată, 
200212
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Cancerul vaginal
Vaginul este un canal muscular care leagă colul uterin
(gâtul  uterului)  de  organele  genitale  externe. 
Cancerul vaginal primar – cancer care începe în vagin 
este  rar,  reprezentând  sub  2%  din  cancerele 
organelor genitale feminine.

Cancerul vaginal: incidență globală 
estimată, 200212

Anual, aproximativ 13.200 de femei din lume sunt 
diagnosticate cu cancer vaginal primar.  În Europa,12

cea  mai  mare  rată  a  incidenței  se  regăsește  în
Europa  de  Est,  iar  cea  mai  scăzută,  în  Europa  de
Sud.  Aceste  diferențe  se  datorează  probabil 
nivelurilor  variate  ale  infecției  cu  HPV  de  lungă 
durată, precum și lipsei programelor de screening 
cervical,  din  moment  ce  acestea  pot  identifica 
semnele precoce ale cancerului vaginal. 

Perspectivele  sunt  bune  dacă  boala  este 
diagnosticată  în  stadiile  incipiente,  95%  dintre 
femei fiind în viață la cinci ani după diagnosticare. 
Cu toate acestea, rata de supraviețuire la cinci ani 
este  foarte  scăzută  pentru  femeile  cu  boală  în 
stadiu avansat. 
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Procent de femei care au supraviețuit cinci ani sau mai mult 

Notă: MAJUSCULELE indică faptul că statisticile sunt 
pentru populația totală a țării. În celelalte țări, numai
o  parte  din  populație  este  înregistrată  în  datele 
referitoare la cancer.

Cancerul uterin

7

Uterul  este  un  organ  cavitar,  muscular,  în  care  se 
dezvoltă  fătul  în  timpul  sarcinii.  Cel  mai  frecvent  tip 
de  cancer  uterin  este  cancerul  endometrial,  care  se 
dezvoltă din mucoasa uterului (endometru). Există două 
tipuri  de  cancer  endometrial,  care  arată  diferit  la 
microscop  și  este  posibil  să  aibă  nevoie  de  tratament 
diferit:

• Cancerele  de  tipul  1  reprezintă  peste  80%  din 
cancerele  endometriale.  Sunt  legate  de  excesul  de 
estrogen din organism și de obicei au creștere lentă și 
nu tind să se răspândească în afara uterului.

• Cancerele  de  tipul  2  nu  sunt  legate  de  estrogen,  se 
dezvoltă mai repede și tind să se răspândească în alte 
zone ale corpului.

Europa  are  una  dintre  cele  mai  mari  rate  de  cancer 
uterin  din  lume;  mai  mult  de  unul  din  20  de  tipuri  de 
cancer  ginecologic  afectează  endometrul,  iar  numărul 
cazurilor  este  în  creștere. Acest  lucru  se  datorează 
parțial  îmbătrânirii  populației  europene,  însă  rata  de 
obezitate  în  urcare  este  recunoscută  ca  un  factor 
important care contribuie la creștere.

Cancerul uterin: incidență și 
mortalitate, estimări, 20122

Perspectiva  este  relativ  bună  pentru  femeile 
diagnosticate  cu  cancer  uterin  în  Europa.  În  medie, 
aproape 80% sunt în viață la cinci ani după diagnostic.2

Cancerul uterin: rata relativă de 
supraviețuire la 5 ani18
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Cancerul trompelor uterine
Trompele  uterine  sunt  tuburi  subțiri  care  leagă 
uterul  de  ovare.  Cancerul  care  începe  în  trompele 
uterine,  și  anume  cancerul  primar  al  trompelor 
uterine,  a  fost  considerat  foarte  rar,  reprezentând 
aproximativ 1% din toate tipurile de cancer genital la
femei.  Cu toate acestea,  este probabil  ca  acesta să 
apară mai frecvent, deoarece multe tipuri de cancer 
ovarian  par  să  înceapă  mai  degrabă  în  trompele 
uterine  decât  în  ovare.  Prin  urmare,  vă  rugăm  să 
consultați  descrierea  cancerului  ovarian,  deoarece 
diagnosticul și tratamentele sunt aceleași.

diagnosticare29

Cancerul trompelor uterine: rata de 
supraviețuire în funcție de stadiul la 

Stadiul  1
Stadiul  2
Stadiul  3
Stadiul 4

Ra
ta

 re
la

tiv
ă 

de
 s

up
ra

vi
eț

ui
re

 (%
)

12
Luni după diagnostic



13

1

Per 100,000 women

Belgium
Denmark

France
Netherlands

Iceland
UK

Germany
Ireland

Finland
Luxembourg

Italy
Malta

Switzerland
European Union (27)

Sweden
Cyprus

FYR Macedonia
Norway

Czech Republic
Europe
Serbia
Austria

Slovenia
Portugal

Spain
Croatia

Slovakia
Bulgaria

Montenegro

Poland
Hungary

Latvia
Albania
Estonia

Romania
Lithuania

Russia
Belarus
Greece
Ukraine

Moldovia
Bosnia and Herzegowina

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 © European Network of Gynaecological Cancer Advocacy Groups 2018  | Cancerul ginecologic în Europa

Procent de femei care au supraviețuit cinci ani sau mai mult 

Notă: MAJUSCULELE indică faptul că statisticile sunt 
pentru populația totală a țării. În celelalte țări, numai
o  parte  din  populație  este  înregistrată  în  datele 
referitoare la cancer.

Cancerul mamar
Cancerul mamar se dezvoltă în celulele care căptușesc 
lobulii  care  produc  laptele  după  naștere  și  în  ducte, 
canalele  care  transportă  laptele  de  la  lobuli  la 
mameloane.  Proporția  tumorilor  ductale  a  crescut 
recent și peste 80% din cancerele mamare debutează 
acum în duct.

Cancerul mamar: incidență și 
mortalitate, estimări, 20122

5

5

Cancerul mamar: rata netă de 
supraviețuire la 5 ani5

2

2

30

deosebire  de  multe  cancere  de  natură  ginecologică, 
cancerul mamar este mai frecvent în Europa de Nord 
și de Vest.

Cancerul  mamar  este  cel  mai  frecvent  cancer  la 
femeile  din  Europa,  cu  peste  463.000  de  cazuri  în 
2012.  Riscul  crește  odată  cu  înaintarea  în  vârstă. 
Aproximativ  două  treimi  din  cazurile  de  cancer 
mamar apar la femeile cu vârsta peste 50 de ani.  Spre

2

Găsiți date mai detaliate despre cauzele, diagnosticul 
și  tratamentul  cancerului  mamar  în  fișa 
informativă  pe  care  ENGAGe  a  realizat-o  pentru 
fiecare tip de cancer ginecologic în parte.

În ansamblu, peste 80% din femeile europene se pot 
aștepta să fie în viață la cinci ani după diagnosticul de 
cancer mamar. Rata de supraviețuire este mai ridicată
în  Europa  de  Vest  decât  în  cea  de  Est  și  există 
diferențe  și  în  Europa  de  Vest:  rata  de  supraviețuire 
este mai scăzută în Regatul Unit și Danemarca decât în
Finlanda, Suedia, Spania, Italia și Norvegia.

Cancerul  mamar  este  un  tip  de  cancer  foarte 
comun  la  femeile  din  Europa,  însă  rata  de 
supraviețuire  s-a  îmbunătățit  datorită  screeningului 
și tratamentelor mai bune.
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Antecedente familiale
Cele mai multe cancere ginecologice sunt de natură 
sporadică, adică boala apare întâmplător, din cauza 
efectelor  pe care le au asupra organismului stilul de 
viață,  îmbătrânirea,  mediul  înconjurător.  Cu  toate 
acestea, o minoritate a femeilor are mai multe șanse
 de  a  dezvolta  cancer,  inclusiv  unul  de  natură 
ginecologică, din cauza antecedentelor familiale sau 
a unui risc ereditar.

30

Cancerul  este  de  natură 
familială  atunci  când  
apar  mai  multe  cazuri  
decât  este  de  așteptat  
într-o  familie,  dar  nu 
există  un  tipar  clar  de 
moștenire,  iar  cancerul 
apare  la  vârsta  medie  
de  diagnosticare.  Aceste 
cancere  sunt  probabil 
cauzate de o combinație de
mai  multe  gene  și  stilul  
de viață comun al familiei.

Cancerul familial

Cancerul ereditar

Femeile  din  familiile  afectate  sunt  predispuse  la  cancer 
mamar dacă au o mamă, soră sau fiică suferind de aceeași 
boală,  riscul  crescând odată  cu  numărul  de  rude afectate. 
Cu  toate  acestea,  chiar  și  când  mai  multe  rude  sunt 
afectate,  majoritatea  femeilor  nu  dezvoltă  cancer  mamar 
ereditar.

dezvolta  anumite  tipuri  de 
cancer  ginecologic  sau  de  altă 
natură.  Factorii  care  sugerează 
că o femeie este expusă riscului 
de cancer ereditar includ:

= Bărbat
= Femeie
= Bolnavi de cancer
= Decedați

= Bărbat
= Femeie
= Bolnavi de cancer
= Decedați

65

Legendă:

Legendă:

În  schimb,  atunci  când  un 
părinte  are  o  predispoziție 
genetică  pentru  cancer  din 
cauza  unei  mutații  moștenite 
sau  a  unei  modificări  într-o 
singură  genă,  fiecare  copil  de 
sex feminin are un risc de unu la
doi  de  a  moșteni  o  genă 
defectuoasă de la un părinte și, 
prin urmare, un risc crescut de a

42 35

39

Numerele reprezintă vârsta la 
debutul cancerului

Numerele reprezintă vârsta la 
debutul cancerului

•    Mai multe tipuri de cancer de același fel de aceeași parte

•    Cancer asociat cu un sindrom ereditar: cancere mamar 
și ovarian, cancere uterin, ovarian, intestinal și gastric

•    Mai multe tipuri de cancer primar (de exemplu, 
cancerul mamar care apare la ambii sâni simultan).

 a familiei

•   Cancere care apar la vârstă tânără (de obicei sub 50 de 
ani)

Aproximativ  4%  din  toate  cancerele sunt ereditare. 
Se  știe  că  două  tipuri  de  mutații  genetice cresc riscul
de cancer ginecologic ereditar:

33

vieții (riscul cumulativ de cancer mamar până la 80 de 
ani)  este  de  72%  în  cazul  femeilor  cu  o  genă  BRCA1 
defectuoasă și de 69% pentru BRCA2. Riscul cumulativ 
de a dezvolta cancer ovarian înainte sau până la 80 de 
ani a fost de 44% pentru purtătoarele de genă BRCA1 
defectuoasă și 17% pentru BRCA2.

• Un studiu științific a arătat că riscul de cancer pe durata

34

• Sindromul  cancerului  ereditar  mamar  și  ovarian 
(HBOC) este rezultatul mutațiilor în genele BRCA1 sau 
BRCA2. Se crede că 13-18%  din cancerele mamare au 
originea în mutațiile BRCA și contribuie la dezvoltarea 
cancerelor ovarian și al trompelor uterine.

35

• Cancerul  ereditar  non-polipozic  (HNPCC;  cunoscut 
drept sindromul Lynch) este cauzat de o mutație la cel 
puțin una din următoarele cinci gene: hMSH2, hMLH1, 
hMSH6,  PMS1  și  PMS2.  Până  la  vârsta  de  70  de  ani, 
femeile cu HNPCC prezintă un risc de cancer uterin pe 
durata vieții de 30-40% și de 9-12% de cancer ovarian, 
precum și un risc crescut de a dezvolta cancer de colon
și gastric.

Consilierea este esențială pentru ca femeile să înțeleagă
posibilele  beneficii  și  dezavantaje  ale  testării  genetice. 
De asemenea, femeile trebuie să fie sfătuite cu privire la
rezultatele analizelor, astfel încât să poată lua decizii în 
cunoștință  de  cauză  cu  privire  la  modul  în  care  își  pot 
reduce riscul de cancer ereditar.

Testarea  genetică  poate  identifica  riscul  pentru  fiecare 
femeie  din  familiile  afectate,  însă  decizia  de  a  face 
analize nu este niciodată simplă. Deși femeile neafectate
pot  rămâne  liniștite,  un  rezultat  pozitiv  poate  duce  la 
anxietate  pentru  viitor  și  îngrijorare  cu  privire  la 
posibilele  riscuri  pentru  copii.  În  viitorul  apropiat, 
purtătoarele  de  mutații  BRCA  pot  fi  tratate  cu  noi 
medicamente care par să aibă un efect sporit în tumorile
cu deficit de BRCA.

Pot femeile să-și reducă 
riscul de cancer ereditar?
Diagnosticarea precoce a cancerului ereditar este posibilă prin 
monitorizare regulată, de exemplu cu ajutorul mamografiei sau
a  altor  investigații.  Femeile  își  mai  pot  reduce  riscul  prin 
menținerea unui stil de viață sănătos și prin administrarea de 
medicamente.  Tamoxifen  reduce  riscul  de  a  dezvolta  cancer 
mamar,  în  timp  ce  contraceptivele  orale  combinate  reduc 
riscul de cancer ovarian.

Cu toate acestea, deoarece riscul de cancer ginecologic ereditar 
poate  fi  atât  de  mare,  femeile  pot  opta  pentru  o  intervenție 
chirurgicală  preventivă.  Îndepărtarea  trompelor  uterine  și  a 
ovarelor previne cancerul ovarian și reduce la jumătate riscul de 
cancer  mamar.  În  mod  similar,  mastectomia  va  elimina  practic 
riscul de cancer mamar la femeile cu mutații BRCA1 sau BRCA2, 
mai ales dacă și ovarele lor sunt îndepărtate.
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SUSȚINEREA PACIENTELOR:
ÎNȚELEGEREA PROBLEMELOR
Organizațiile de paciente se confruntă cu multe provocări atunci când încearcă să crească 
gradul de conștientizare și să îmbunătățească tratamentul cancerelor ginecologice. Multe 
dintre aceste probleme depășesc granițele naționale și, prin intermediul organizațiilor de 
susținere comune, pacientele pot crește standardele de tratare a cancerului și pot aborda 
inegalitățile în întreaga Europă.

Organizarea tratamentului cancerului
Educarea publicului

37

Screeningul

Vaccinarea
În timp ce screeningul trebuie să rămână o prioritate în materie

mai ridicate rate  încă  nu au implementat  niciun  program.

În  general,  în  prezent  nu  este  posibilă  examinarea 
eficientă a majorității tipurilor de cancer, inclusiv a celor rare,  
astfel  încât  screeningul  este  în  general  relevant  doar 
pentru cele mai frecvente tipuri  de cancer cu teste eficiente, 
cum ar fi cancerul mamar, de col uterin și de colon.  Din  2003,
țările  europene  au  fost  încurajate  să  implementeze  
programe  de  screening  al  populației  la  nivel  național  
pentru  cancerul  mamar  și  de  col  uterin.  Deși  au  fost  
introduse  programe  în  multe  țări,  acestea  nu  respectă 
întotdeauna recomandările celor mai bune practici, menite să 
asigure examinarea tuturor  femeilor  cu  risc.  În  plus,  testarea 
genetică nu este încă disponibilă în  toată  Europa  pentru  a  
identifica  femeile  cu  risc crescut de cancer ereditar ovarian, 
uterin sau mamar.

Prevenirea  cancerului  ginecologic  și  a  altor  tipuri  de 
cancer  trebuie  să  înceapă  cu  educarea  publicului.  Un stil  
de  viață  mai  sănătos  poate  reduce  riscul  multor tipuri  de
cancer  și,  în  același  timp,  poate  îmbunătăți  starea  
generală  de  sănătate.  De  când  a  fost  lansat  Codul  
european  împotriva  cancerului  în  1987,  s-au înregistrat 
unele  progrese  în  promovarea  unor  stiluri  de viață  mai  
sănătoase  –  de  exemplu,  în  legislația națională  împotriva  
fumatului.  Însă  obezitatea  în creștere   și   consumul   de   
alcool   subliniază   importanța continuă  a  inițiativelor  de  
conștientizare  a  publicului,  care  trage  învățăminte  din  
campaniile  de  succes  cu privire la pericolele fumatului.

Prevenirea cancerelor femeilor Promovarea bunelor practici 
în tratarea cancerului

Orice femeie cu cancer ginecologic ar trebui să beneficieze de 
îngrijiri  din  partea  unor  medici  care  au  urmat  o  pregătire  de 
specialitate în conformitate cu liniile directoare ale ESGO. Însă 
femeile  din  Europa  pot  fi  tratate  în  continuare  de  medici 
generaliști, chirurgi sau radiologi. În general, perspectivele sunt
mai  bune  atunci  când  femeile  sunt  tratate  de  specialiști,  dar 
acest  lucru  are  probabil  o  importanță  deosebită  în  cazul 
femeilor cu cancere rare. Specialiștii sunt mai experimentați în 
diagnosticarea  și  stadializarea  bolii  și  în  utilizarea  gamei  de 
tratamente  disponibile  pentru  fiecare  cancer  ginecologic  în 
parte.  De asemenea,  este mai  ușor  pentru specialiști  să  fie  la 
curent  cu  noile  evoluții  și  să  participe  în  echipe 
multidisciplinare.

Îngrijirea multidisciplinară a 
cancerului
Echipele  multidisciplinare  ginecologice  oncologice,  compuse 
din  medici,  asistenți  medicali  specializați,  farmaciști, 
fizioterapeuți, psihologi și membri ai altor discipline, se asigură 
că fiecare femeie care suferă de cancer ginecologic beneficiază
de  cele  mai  bune  decizii.  Deși  aceste  echipe  își  au  sediul  în 
centrele  oncologice  din  anumite  țări,  fiecare  țară  trebuie  să 
adapteze  modelul  multidisciplinar  în  funcție  de  nevoile 
populației sale.

Există  tot  mai  multe  dovezi  conform  cărora  respectarea 
ghidurilor  clinice  de  către  specialiști  este  esențială  pentru 
îmbunătățirea  tratamentului  cancerelor  ginecologice,  iar 
ESGO  joacă  un  rol  de  lider  în  standardizarea  și  actualizarea 
regulată  a  acestor  ghiduri.  În  același  timp,  pacienta  la  nivel 
individual  trebuie  să  rămână  centrul  atenției  pentru  echipa 
oncologică multidisciplinară.

Indiferent  de  modul  de  organizare,  pentru  a  avea  succes, 
tratarea  multidisciplinară  a  cancerului  trebuie  să  fie 
coordonată  pentru  a  asigura  un  diagnostic  și  un  tratament 
fără probleme. De asemenea, fiecare caz ar trebui discutat în 
mod obișnuit  în cadrul  Comisiilor oncologice (ședințe MDT). 
Liniile  directoare  actualizate  periodic  sunt  și  ele  o  parte 
integrantă a tratamentului, iar ESGO joacă un rol important în
menținerea acestora în colaborare cu organizațiile similare.de  sănătate  publică,  multe  cazuri  de  cancer  de  col  uterin  ar 

putea  fi  în  cele  din  urmă prevenite  prin  vaccinarea  împotriva 
HPV. 
Multe  țări  din  Europa de  Vest  au  pus  la  dispoziție  vaccinarea 
împotriva  HPV,  însă  puține  au  introdus  programe  pentru  o 
acoperire  optimă.  Într-adevăr,  vaccinarea  împotriva  HPV  este 
în general oferită în țările din Europa de Vest cu rate mai mici 
de cancer de col uterin, dar unele țări din Europa de Est cu cele

 
Aceste  variații  importante  trebuie  abordate  urgent  pentru  a 
evita  perpetuarea  inegalităților  actuale  cu  privire  la  riscul  de 
cancer de col uterin.

Tratamentul individualizat
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Deciziile  privind  tratamentul  vor  fi  influențate  de  vârsta 
femeii, de stadiul și gradul bolii și, din ce în ce mai mult, de 
natura genetică a cancerului.  Profesioniștii  însă trebuie să 
ia  în  considerare  și  nevoile  și  preferințele  personale  ale 
fiecărei  femei.  Pe  măsură  ce  tot  mai  multe  femei 
supraviețuiesc  cancerului  ginecologic,  aceste  considerații 
trebuie să includă probleme speciale, cum ar fi conservarea
fertilității,  sentimentele  sexuale  ale  unei  femei  și  sprijinul 
psiho-social continuu pentru a ajuta femeile să ducă o viață
bună în lupta cu cancerul.

Conservarea fertilității

Contribuția pacientei

Planuri de combatere a cancerului
Cunoașterea este putere

Educarea pacientei

În  mod  tradițional,  profesioniștii  din  domeniul  sănătății,  al 
industriei  și  al  politicii  au  stabilit  prioritățile  în  cercetarea 
cancerului, pacienții și publicul larg având o contribuție directă 
redusă.  S-au  înregistrat  unele  progrese  în  ceea  ce  privește 
luarea  considerare  a  opiniilor  pacienților  –  de  exemplu, 
măsurile  privind calitatea vieții  pacientului  sunt  acum incluse 
în  studiile  clinice.  Trebuie  însă  luate  măsuri  în  toate  țările 
europene  pentru  fi  siguri  că  femeile  care  suferă  de  cancer 
ginecologic  joacă  un  rol  activ  în  formularea  programelor  de 
cercetare și în monitorizarea rezultatelor acestora.

39

Conservarea  fertilității  este  o  problemă  din  ce  în  ce  mai 
importantă  în  tratarea  supraviețuitoarelor  cancerului 
ginecologic. Acest lucru se datorează atât creșterii ratelor de
cancer  ginecologic  la  femeile  tinere,  cât  și  tendinței 
generale de a avea prima sarcină la o vârstă mai înaintată. 
Astăzi,  în  funcție  de  răspândirea  și  tipul  de  cancer, 
conservarea fertilității  este posibilă la o pacientă tânără cu 
cancer  ginecologic.  Însă  un  sondaj  efectuat  de  Grupul 
operativ  ESGO  pentru  conservarea  fertilității  a  ridicat 
întrebări importante cu privire la calitatea îngrijirii în Europa 
în  ceea  ce  privește  utilizarea  tratamentului  care  permite 
păstrarea  fertilității.  De  la  efectuarea  sondajului,  Grupul 
operativ  a  dezvoltat  un  protocol  de  trimitere  către  unități 
centralizate cu expertiză specifică în conservarea fertilității. 
Un management optim pentru pacientele tinere cu cancer 
ginecologic  ar  trebui  să  includă  un  proces  clar  de  luare  a 
deciziilor,  consiliere  adecvată  cu  privire  la  viitoarele  riscuri 
oncologice  și  obstetricale,  management  adecvat  și 
monitorizare atentă într-un cadru multidisciplinar.

Sistemele  de  sănătate  și  resursele  naționale  variază  foarte 
mult  în  Europa,  dar  este  posibil  ca  toate  țările  să  ofere 
femeilor  tratamente  coordonate,  multidisciplinare  pentru 
cancerele  ginecologice  pe  baza  unui  plan  național  de 
combatere a cancerului.  Indiferent de bugetul  național,  un 
plan bine conceput și bine gestionat poate îmbunătăți viața 
pacientelor  stabilind  priorități  și  alocând  eficient  resurse 
atât la nivel național, cât și  în întreaga Europă. Unele state 
membre  UE  au  inițiat  deja  planuri  de  combatere  a 
cancerului  sau  sunt  în  curs  de  a  o  face,  însă  amploarea  și 
profunzimea acestor planuri variază foarte mult. Inițiativele 
paneuropene,  cum  ar  fi  Parteneriatul  european  de  luptă 
împotriva  cancerului  (EPAAC),  urmăresc  să  investigheze 
stadiul  actual  al  dezvoltării  planurilor  naționale  în  ceea  ce 
privește  conținutul  și  eficacitatea  și  să  faciliteze  transferul 
de cunoștințe și de expertiză. De asemenea, este extrem de 
important ca grupurile naționale de susținere a pacientelor 
să urmărească progresul planurilor din țările lor respective.

Cercetarea  este  o  prioritate  pentru  a  îmbunătăți  prevenirea, 
depistarea  precoce,  tratamentul  și  perspectivele  cancerelor 
ginecologice. Cu toate acestea, pentru a transpune rezultatele 
cercetărilor în strategii de care vor beneficia în cele din urmă 
pacientele,  publicul  larg  și  organizațiile  de  paciente,  dar  și 
oamenii de știință, trebuie să fie informați despre desfășurarea
și  rezultatele  cercetărilor.  Deși  s-au  făcut  pași  importanți  în 
informarea pacienților și a medicilor despre studiile clinice care
testează  un  nou  tratament,  diferit  de  standardul  actual  de 
îngrijire,  informațiile  sunt  adesea  fragmentate  în  numeroase 
baze de date și sunt accesibile doar pentru sponsorii studiilor, 
autoritățile  de  reglementare  și  publicațiile  științifice  în  limba 
engleză. În plus, rezultatele studiilor clinice nu sunt cunoscute 
pe  scară  largă  de  pacienți  și  de  medicii  curanți.  Toate  părțile 
interesate trebuie să acționeze împreună pentru a îmbunătăți 
transpunerea  celor  mai  recente  cunoștințe  științifice  în 
practica medicală.

Campaniile  de  succes  de  prevenire  a  cancerului  mamar 
demonstrează  că  este  posibilă  conștientizarea  cancerelor 
ginecologice  și  asigurarea  tratamentului  și  îngrijirii  optime. 
Simptomele timpurii ale unor tipuri de cancer ginecologic sunt 
dificil de recunoscut deoarece sunt adesea vagi sau cauzate de 
alte  afecțiuni.  Cu  toate  acestea,  este  posibil  să  furnizăm 
informații  simple,  concepute  pentru  a  determina  femeile  să 
consulte  un  medic.  Există  și  aici  provocări,  pentru  că  unele 
femei  pot fi  prea jenate sau se tem să apeleze la  medic.  Însă 
campaniile  de  conștientizare  cu  privire  la  alte  subiecte 
sensibile,  cum  ar  fi  HIV/SIDA,  demonstrează  că  discuțiile 
deschise  pot  încuraja  pacienții  afectați  să  consulte  un  medic 
atunci  când  există  șansele  cele  mai  mari  de  tratament  cu 
succes. Atunci când femeile caută servicii medicale, au nevoie 
și de informații de calitate actualizate în timp util cu privire la 
diagnosticul, tratamentul și îngrijirea medicală a cancerului de 
care suferă.

Cercetarea este o prioritate

Informarea
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European advocacy organisations (all cancers)

European Cancer Patient Coalition: www.ecpc.org
ECPC is the umbrella group of European cancer patients, established 
to represent their views in the European healthcare debate and 
provide a forum for patients to exchange ideas and share best 
practice experiences. 

European Partnership for Action Against Cancer: www.epaac.eu
EPAAC is a multi-stakeholder ‘joint action’ initiative from the 
European Commission that brings together ministries of health, 
patient organisations, health professionals, scientists, industry and 
civil society to tackle cancer more equally and effectively across 
Europe.

European Patients’ Forum: www.eu-patient.eu
The umbrella organisation of pan-European patient organisations 
active in public health and health advocacy, and the collective voice 
for patients across diseases at EU level. It currently represents 
over 60 patient organisations including chronic-disease-specific 
pan-European patient organisations and national coalitions of patient 
organisations.

EURORDIS: www.eurordis.org
A non-governmental, pan-European, patient-driven alliance 
representing more than 550 rare disease patient organisations in 
over 50 countries.

International Alliance of Patients’ Organizations: http://iapo.org.uk
A unique global alliance, representing patients of all nationalities 
across all disease areas, that aims to promote patient-centred 
healthcare around the world. Its members are patient organisations 
working at international, regional, national and local levels to 
represent and support patients, their families and carers.

Rare Cancers Europe: www.rarecancerseurope.org
Rare Cancers Europe is a partnership of patient organisations, 
medical societies and industry, which aims to place rare cancers 
on the European policy agenda, identify and promote appropriate 
solutions, and share best practice.

Cancer information

CancerWorld: www.cancerworld.org
Cancer World is a journal that explores the complexity of cancer 
care, and offers readers insight into the decisions that shape 
professional practice. Cancer World is published six times a year by 
the European School of Oncology and is available free of charge. All 
articles are also published online.

EUROCARE: www.eurocare.it
A collaborative research project designed to analyse and compare 
the survival of cancer patients in the different countries of Europe. 
Information from the EUROCARE3, EUROCARE4 and EUROCARE5 
databases is freely available online.

European Cancer Observatory: http://eu-cancer.iarc.fr
Comprehensive and authorative factsheets on the burden of cancer 
and deaths in individual countries and Europe as a whole.

European Code Against Cancer: www.cancercode.org
Information on the burden of cancer in Europe, and the European 
Code Against Cancer, designed to reduce this burden.

International Cancer Benchmarking Partnership: 
www.cancerresearchuk.org/cancer-info/spotcancerearly/ICBP/
A global partnership of clinicians, academics and policymakers 
seeking to understand how and why cancer survival varies between 
countries/jurisdictions.

RARECARENet - Information Network on Rare Cancers: 
www.rarecarenet.eu/rarecarenet
An EU-funded project that aims to build an information network 
to provide comprehensive information on rare cancers to doctors, 
researchers, health authorities, patients and their families.

World Cancer Research Fund International: www.wcrf.org
The world’s leading authority on cancer prevention research related 
to diet, weight, physical activity.

World Health Organization Cancer Control: Knowledge into Action:
www.who.int/cancer/modules/en/
A WHO guide in six modules on effective programmes in cancer 
control, including prevention, early detection, diagnosis and 
treatment, palliative care, and policy and advocacy. The modules can 
be downloaded free of charge.

Union for International Cancer Control: www.uicc.org 
UICC is the leading non-governmental, non-profit, non-political 
and non-sectarian cancer organisation. Its mission is to eliminate 
cancer as a life-threatening disease for future generations. UICC is 
committed to delivering the targets of the World Cancer Declaration 
(www.uicc.org/world-cancer-declaration) through strategic 
partnerships.

Patient advocacy resources

PatientPartner Project: www.patientpartner-europe.eu
PatientPartner was funded by the EU‘s 7th Framework Programme 
in the area of health and ran during 2008-2011. The aim of this 
project was to identify patients’ needs for partnership in clinical 
trials and the resulting resources are available on the PatientPartner 
website. They include: guides for patient groups, sponsors and 
researchers on effective partnerships in clinical trials and clinical 
research; policy recommendations on patient Involvement in clinical 
research; and ethical principles of patient involvement.

Working with Partners and Stakeholders (IAPO Toolkit):
https://iapo.org.uk/working-partners-and-stakeholders-toolkit
Provides guidance on how patients’ organisations, both large and 
small, can develop effective, long-term partnerships with a range 
of stakeholders. 
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 înalt  arată  foarte  diferit.  Gradul  indică 
modul în care cancerul se poate comporta: 
un  cancer  de  grad  înalt  poate  crește  mai 
repede  sau  se  poate  răspândi  mai  repede 
decât un cancer de grad scăzut

 anumit medicament.

Biopsie
Îndepărtarea unei mici probe de țesut, astfel încât să

Biopsie conică/conizație
Îndepărtarea unei mici porțiuni în formă de con din 
colul uterin pentru examinarea la microscop.

Brahiterapie
Tratament  cu  radiații  administrat  prin  plasarea 
materialului radioactiv în sau în apropierea tumorii.

CA125
O  proteină  produsă  de  unele  tipuri  de  cancer 
ginecologic.  Nivelurile  pot  fi  normale  la  începutul 
bolii, iar un nivel crescut se datorează cancerului sau 
altor  afecțiuni,  cum  ar  fi  fibroamele,  endometrioza 
sau sarcina.

Cancer primar
Cancerul este numit de obicei după organul în care 
debutează,  deci  cancerul  care  începe  în  ovar  este 
cancer ovarian primar.

Cancer secundar
Cancer care s-a dezvoltat ca urmare a răspândirii din 
organul în care a debutat.

Chemoterapie
Tratament  care  utilizează  medicamente  pentru 
distrugerea celulelor canceroase.

Chiuretaj
Îndepărtarea  țesutului  prin  răzuire,  în  special  din 
mucoasa uterului.

CIN
Neoplazie  intraepitelială  cervicală  –  modificări  ale 
celulelor  colului  uterin  care  pot  indica  posibilitatea 
existenței cancerului.

Colposcopie
Examinarea detaliată a colului uterin cu ajutorul unui
 instrument de mărire numit colposcop.

Estrogen
Hormon sexual feminin produs de ovare.

Examinare internă
Examinarea  uterului  și  a  altor  organe  pelvine  prin 
vagin.  Medicul  va  examina  țesuturile  externe  și  va 
palpa  organele  interne,  cum  ar  fi  colul  uterin  și 
ovarele.

Ganglioni limfatici
Glande  mici  în  formă de  bob  de  fasole  care  conțin 
leucocite.  Acestea  sunt  o  parte  importantă  a 
sistemului imunitar și se găsesc în tot corpul.

Grad
Cât de mult seamănă celulele canceroase cu celulele 
normale de același tip atunci când sunt examinate la 
microscop. Celulele canceroase cu grad scăzut sunt 
similare cu  celulele  normale,  în  timp ce  celulele  cu 
grad înalt arată foarte diferit. Gradul indică modul în 
care cancerul se poate comporta: un cancer de grad 
înalt poate crește mai repede sau se poate răspândi 
mai repede decât un cancer de grad scăzut.

HIPEC
Chemoterapie  hipertermică  intraperitoneală  – 
chemoterapie  cu  agent  încălzit  administrată  în 
abdomen  de  către  chirurg  la  sfârșitul  unei  operații 
de  eliminare  a  cancerelor  intra-abdominale  și 
pelviene.

Glosar

poată  fi  examinată  la  microscop  pentru  a  vedea 
dacă sunt prezente celule canceroase.

Biomarker
Substanțe chimice și  proteine din sânge care indică 
prezența unui cancer sau dacă acesta răspunde la un

Histeroscopie
Examinarea interiorului uterului folosind un histeroscop,
 un tub îngust cu un telescop la capăt.

HIV
Virusul imonudeficienței umane.

HPV
Papilomavirusul uman.

Incidență
Numărul  de  decese  sau  cazuri  noi  de  boală  care  apar 
într-o anumită perioadă de timp, de exemplu un an.

Laparoscopie
Examinarea  interiorului  abdomenului  folosind  un 
laparoscop, un tub îngust cu un telescop la capăt.

Lumpectomie
În cazul cancerului mamar, îndepărtarea cancerului și a 
unei  zone  mici  de  țesut  sănătos  din  jur,  pentru 
păstrarea sânului.

Mamografie
O  radiografie  a  sânului,  folosită  în  programele  de 
screening al cancerului mamar și pentru a confirma un 
diagnostic de cancer mamar.

Omentectomie
Îndepărtare chirurgicală a epiploonului.

Omentum/epiploon
Strat de țesut gras care acoperă organele abdominale.

Precancer
Modificări  în  celule  care  pot  deveni  cancer,  dar  nu 
întotdeauna.

Prevalență
Proporția persoanelor din populație care au o anumită 
boală  la  un  moment  dat,  exprimată  de  obicei 
procentual.

Prevenire secundară
Identificarea  și  tratamentul  semnelor  precoce  ale  unei 
boli înainte ca aceasta să provoace proleme grave.

Prevenire primară
Reducerea riscului apariției unei boli înainte ca aceasta 
să se dezvolte prin pierderea în greutate sau renunțarea
la fumat, de exemplu.

Mastectomie
Îndepărtarea completă a sânului. Ganglionii limfatici pot
fi  de  asemenea  eliminați  de  sub  braț  în  cazul  în  care 
cancerul s-a răspândit.

Markeri tumorali
Proteine  din  sânge  care  pot  avea  un  nivel  crescut  în 
unele tipuri de cancer ginecologic și alte tipuri de cancer
dacă acesta s-a răspândit (de exemplu, AFP, beta HCG, 
CEA, CA199, inhibina HE4). De asemenea, nivelurile pot 
fi  ridicate  în  afecțiuni  care  nu  sunt  legate  de  cancer, 
cum ar fi bolile hepatice și bolile inflamatorii intestinale.

Histerectomie
Intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea uterului și a
altor  țesuturi:  o  histerectomie  totală  implică 
îndepărtarea uterului și a colului uterin; o histerectomie 
subtotală păstrează colul uterin; histerectomia totală cu 
salpingo-ooforectomie  bilaterală  îndepărtează  uterul, 
colul uterin, trompele uterine și ovarele; histerectomia 
radicală  implică  îndepărtarea  uterului,  a  trompelor 
uterine, a ovarelor, a unei părți a vaginului, a glandelor 
limfatice și a țesutului gras.

Progesteron
Hormon sexual feminin produs de ovare.

Receptor estrogenic
Creșterea  celulelor  mamare  normale  și  a  unor  tipuri  de 
cancer  mamar  este  stimulată  de  estrogen.  Receptorii 
estrogenici  sunt molecule care se atașează de estrogenul 
care  circulă  în  sânge.  Prezența  receptorului  estrogenic 
înseamnă  că  este  posibil  ca  terapia  hormonală  să 
funcționeze în cazul cancerului.

Risc pe durata vieții
Șansa ca o persoană să dezvolte o boală sau să moară de 
acea boală pe parcursul vieții sale. Acest lucru este adesea 
exprimat sub formă procent sau cotă: de exemplu, un risc 
de 5% sau 1 din 20.

Salpingo-ooferectomie
Îndepărtarea  unui  ovar  (ooforectomie)  și  a  trompei  sale 
(salpingectomie).  Într-o  salpingo-ooferectomie  bilaterală 
sunt îndepărtate ambele ovare și trompele uterine.

SIDA
Sindromul imunodeficienței dobândite.

Studiu clinic
Un studiu de cercetare în care oamenii se oferă voluntari 
pentru  a  ajuta  medicii  să  găsească  modalități  de 
îmbunătățire a sănătății și îngrijirii. Fiecare studiu încearcă 
să răspundă la întrebări științifice și să găsească modalități 
mai bune de a preveni, diagnostica sau trata cancerul sau 
alte boli.

Trahelectomie radicală
Îndepărtarea chirurgicală a colului uterin.

Terapie biologică
Medicament în care substanța activă este un organism viu,
folosit  pentru  tratarea  bolilor.  Unele  terapii  biologice 
stimulează  sau  suprimă  sistemul  imunitar  pentru  a  ajuta 
organismul să lupte împotriva cancerului, în timp ce altele 
atacă celulele canceroase specifice.

Stadiu
Dimensiunea și răspândirea cancerului. Cancerul în stadiu 
incipient este limitat la un singur organ, în timp ce cancerul
în stadiu târziu sau avansat s-a răspândit în restul corpului.
Cu cât stadiul cancerului este mai redus, cu atât este mai 
probabil să poată fi vindecat.

Reconstrucție mamară
Intervenție  chirurgicală  după  mastectomie  sau 
lumpectomie, cu scopul de a crea o nouă formă a sânului 
sau pentru a umple zona din care țesutul a fost îndepărtat.
Aceasta  poate  implica  implanturi  sau  țesuturi  naturale  și 
se  poate  realiza  în  același  timp  sau  după  o  operație  de 
cancer mamar.

Rata de supraviețuire
Procentul de persoane încă în viață la anumită perioadă de
timp  după  diagnostic  sau  tratament.  Rata  de 
supraviețuirea  la  cinci  ani  este  procentul  de  oameni 
preconizat să supraviețuiască cinci ani sau mai mult.
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AIDS
Acquired immunodeficiency syndrome.

Biological therapy
A drug that uses substances made from living 
organisms to treat disease. Some biological 
therapies stimulate or suppress the immune 
system to help the body fight cancer, while others 
attack specific cancer cells.

Biomarker
Chemicals and proteins in the blood that indicate 
that a cancer may be present, or that a cancer 
may respond to a particular drug.

Biopsy
Removal of a small sample of tissue so that it can 
be examined under a microscope to see if cancer 
cells are present.

Brachytherapy
Radiation treatment given by placing radioactive 
material in or near the tumour.
Breast reconstruction
Surgery following mastectomy or lumpectomy, 
designed to create a new breast shape or fill the 
area where tissue was removed. This may involve 
implants or natural tissues and may occur at the 
same time or after a breast cancer operation.

CA125
A protein produced by some gynaecological 
cancers. Levels may be normal in early disease, 
and a raised level may be due to cancer or other 
conditions such as fibroids, endometriosis or 
pregnancy.

CIN
Cervical intraepithelial neoplasia—changes in the 
cells of the cervix that may indicate the possibility 
of cancer.

Chemotherapy
Treatment that uses drugs to kill cancer cells.

Clinical trial
A research study, in which people volunteer to 
help doctors find ways to improve health and care. 
Each study tries to answer scientific questions and 
to find better ways to prevent, diagnose or treat 
cancer or other diseases.

Colposcopy
Detailed examination of the cervix using a 
magnifying instrument called a colposcope.

Cone biopsy
Remove of a cone-shaped wedge of abnormal 
tissue from the cervix for examination under a 
microscope.

Curettage
Removal of tissue by scraping, especially from the 
lining of the womb.

Grade
How far cancer cells resemble normal cells of the 
same type when examined under a microscope. 
Low-grade cancer cells are similar to normal cells, 
while high-grade cells look very different. The 
grade indicates how the cancer is likely to behave: 
a high-grade cancer may grow faster or be more 
likely to spread than a low-grade cancer.

HIPEC
Hyperthermic intraperitoneal chemotherapy - 
heated chemotherapy given into the abdomen by 
the surgeon at the end of an operation to remove 
intra-abdominal and pelvic cancers.

HIV
Human immunodeficiency virus.

HPV
Human papilloma virus.

Hysterectomy
Surgery to remove the womb and other tissues: a 
total hysterectomy involves removal of the womb 
and cervix; a subtotal hysterectomy leaves the 
cervix in place; total hysterectomy with bilateral 
salpingo-oophorectomy removes the womb, cervix, 
fallopian tubes and ovaries; radical hysterectomy 
involves removal of womb, fallopian tubes, ovaries, 
part of the vagina, lymph glands and fatty tissue. 

Hysteroscopy
Examination of the inside of the womb using a 
hysteroscope, a narrow tube with a telescope at 
the end.

Incidence
The number of deaths or new cases of a disease 
that occur during a specific period of time, such 
as one year.

Internal examination
Examination of the womb and other pelvic organs 
via the vagina. The doctor will examine external 
tissues, and feel internal organs such as the cervix 
and ovaries.

Laparoscopy
Examination of the inside of the abdomen using 
a laparoscope, a narrow tube with a telescope at 
the end.

Lifetime risk
The chance that a person will develop a disease or 
die of that disease during her lifetime. This is often 
expressed as a percentage, or odds: for example, 
a 5% or 1 in 20 lifetime risk.

Lumpectomy
In breast cancer, removal of the cancer and a 
small area of surrounding healthy tissue, designed 
to conserve the breast.

Lymph glands
Small bean-shaped glands or ‘nodes’ that contain 
white blood cells. They are an important part of 
the immune system and are found throughout the 
body.

Mammogram
An X-ray of the breast, used in breast cancer 
screening programmes and to confirm a diagnosis 
of breast cancer.

Mastectomy
Removal of the entire breast. Lymph nodes may 
also be removed from under the arm if the cancer 
has spread.

Oestrogen
A female sex hormone released by the ovaries.

Oestrogen receptor
The growth of normal breast cells and some breast 
cancers is stimulated by oestrogen. Oestrogen 
receptors are molecules that catch the oestrogen 
circulating in the blood. The presence of the 
oestrogen receptor means that the cancer is likely 
to respond to hormone therapy.  

Omentum
A large sheet of fatty tissue that covers the 
abdominal organs.

Omentectomy
Surgical removal of the omentum.

Precancerous
Changes in cells that may, but do not always, 
become cancer.

Prevalence
The proportion of people in the population who 
have a particular disease at a given time, usually 
expressed as a percentage.

Primary cancer
Cancer is usually named after the organ in which 
it begins, so cancer that starts in the ovary is 
primary ovarian cancer.

Primary prevention
Reducing the risk of a disease before it develops 
by, for example, weight loss or smoking cessation.

Progesterone
A female sex hormone released by the ovaries.

Radical trachelectomy
Removal of the cervix.

Salpingo-oopherectomy
Removal of an ovary (oophorectomy) and its 
fallopian tube (salpingectomy). In a bilateral 
salpingo-oopherectomy both sets of ovaries and 
fallopian tubes are removed.

Secondary cancer
A cancer that has grown as the result of spread 
from the organ in which it began.

Secondary prevention
Identification and treatment of the early signs of a 
disease before it causes serious problems.

Stage
The size of the cancer and how far it has grown. 
Early-stage cancer is limited to a single organ, 
while late-stage or advanced cancer has spread 
to the rest of the body. The earlier the stage, the 
more likely it is that the cancer can be cured.

Survival rate
The percentage of people still alive within a given 
period of time after their diagnosis or treatment. 
Five-year survival is the percentage of people 
expected to survive five years or longer. 

Tumour markers
Proteins in the blood that may be raised in some 
gynaecological and other cancers if the cancer 
has spread (e.g. AFP, beta HCG, CEA, CA199, HE4 
inhibin). Levels may also be increased in non-
cancer-related conditions such as liver disease 
and inflammatory bowel disease.

Resurse

ECPC  este  grupul  pacienților  europeni  cu  cancer,  înființat 
pentru a reprezenta punctele de vedere ale acestora în cadrul 
dezbaterii europene privind asistența medicală și pentru a oferi 
pacienților un forum de schimb de idei și de experiențe de bune
practici.

Informații referitoare la cancer

Organizații europene de susținere (toate cancerele)

sprijini pacienții, familiile și îngrijitorii lor.

Scopul  acestui  proiect  a  fost  identificarea nevoilor  pacienților 
de  parteneriat  în  studiile  clinice,  iar  resursele  rezultate  sunt 
disponibile pe site-ul proiectului. Acestea includ: ghiduri pentru
grupuri  de  pacienți,  sponsori  și  cercetători  cu  privire  la 
parteneriatele eficiente în studiile clinice și  cercetarea clinică; 
recomandări  de  politici  privind  implicarea  pacientului  în 
cercetarea clinică; și principiile etice ale implicării pacientului.

sa  este  de  a  elimina  cancerul  ca  boală  care  pune  viața  în 
pericol  pentru  generațiile  viitoare.  UICC  se  angajează  să 
îndeplinească  obiectivele  Declarației  Mondiale  împotriva 
Cancerului  (www.uicc.org/world-cancer-declaration)  prin 
parteneriate strategice.

Resurse pentru susținerea pacienților

Parteneriatul  european  pentru  lupta  împotriva  cancerului:

Coaliția europeană a pacienților cu cancer: www.ecpc.org

www.epaac.eu  EPAAC  este  o  inițiativă  multipartită  de  acțiune 
comună  a  Comisiei  Europene  care  reunește  ministerele 
sănătății,  organizațiile  pacienților,  profesioniștii  din  domeniul 
sănătății,  oamenii  de  știință,  industria  și  societatea  civilă 
pentru a combate cancerul în mod mai egal și eficient în toată 
Europa.

Forumul pacienților europeni:  www.eu-patient.eu
Organizația  tuturor  organizațiilor  paneuropene  de  pacienți 
active  în  domeniul  sănătății  publice  și  vocea  colectivă  a 
pacienților la nivelul UE. La momentul actual, reprezintă peste 
60 de organizații  de  pacienți,  inclusiv  organizații  paneuropene 
pentru  boli  cronice  specifice  și  coaliții  naționale  de  organizații 
de pacienți.

EURORDIS: www.eurordis.org
O  alianță  neguvernamentală,  paneuropeană,  condusă  de 
pacienți,  care reprezintă mai mult de 550 de organizații  de 
pacienți cu boli rare în peste 50 de țări..

Alianța  internațională  a  organizațiilor  de  pacienți:

asistenței  medicale  centrate  pe  pacient  în  întreaga  lume.
Membrii  săi  sunt organizații  de pacienți  care lucrează la  nivel
internațional, regional, național și local pentru a reprezenta și 
a

http://iapo.org.uk  O  O  alianță  globală  unică,  ce  reprezintă
pacienți de toate naționalitățile, care are ca scop promovarea

Cancere rare Europa: www.rarecancerseurope.org
Un  parteneriat  între  organizații  de  pacienți,  societăți 
medicale și  industrie,  care are ca scop plasarea cancerelor 
rare  pe  agenda  politicii  europene,  identificarea  și 
promovarea  soluțiilor  adecvate  și  împărtășirea  celor  mai 
bune practici.

CancerWorld: www.cancerworld.org
Cancer World este o publicație care explorează complexitatea 
tratării  cancerului  și  oferă  cititorilor  o  perspectivă  asupra 
deciziilor  care  modelează  practica  profesională.  CancerWorld 
este  publicată  de  șase  ori  pe  an  de  Școala  Europeană  de 
Oncologie  și  este  disponibilă  gratuit.  Toate  articolele  sunt 
publicate și online.

EUROCARE: www.eurocare.it
Un proiect colaborativ de cercetare menit  să analizeze și  să 
compare  rata  de  supraviețuire  a  pacienților  cu  cancer  din 
diferitele  țări  ale  Europei.  Informațiile  din  bazele  de  date 
EUROCARE3,  EUROCARE4  și  EUROCARE5  sunt  disponibile 
gratuit online.

Observatorul  european  de  cancer:  http://eu-cancer.iarc.fr 
Fișe  informative  complete  și  precise  privind  povara 
cancerului  și  a  deceselor  în  fiecare  țară  și  Europa  în 
ansamblu.

Codul european împotriva cancerului: www.cancercode.org
Informații  privind  povara  cancerului  în  Europa  și  Codul 
european  împotriva  cancerului,  conceput  pentru  a  reduce 
această povară.

Parteneriat  internațional  pentru  evaluarea  comparativă
 a cancerului: 
www.cancerresearchuk.org/cancer-info/spotcancerearly/ICBP/
Un  parteneriat  global  între  medici,  cadre  universitare  și 
decidenți  politici  căutând  să  înțeleagă  cum  și  de  ce  rata  de 
supraviețuire a cancerului variază între țări/jurisdicții.

RARECARENet – Rețea de informații despre cancerele rare:
www.rarecarenet.eu/rarecarenet
Un proiect finanțat de UE care își propune să construiască o 
rețea  care  să  ofere  informații  cuprinzătoare  despre 
cancerele  rare  medicilor,  cercetătorilor,  autorităților  de 
sănătate, pacienților și familiilor acestora.

Fondul mondial de cercetare a cancerului: www.wcrf.org
Principala  autoritate  mondială  în  cercetarea  prevenirii 
cancerului legată de dietă, greutate, activitate fizică.

Uniunea  pentru  controlul  internațional  al  cancerului:
www.uicc.org
UICC  este  principala  organizație  neguvernamentală, 
non-profit, non-politică și non-sectară pentru cancer. Misiunea

Proiectul  PacientPartener:  www.patientpartner-europe.eu 
Proiectul a fost finanțat de cel de-al șaptelea program-cadru al 
UE în domeniul sănătății și a funcționat în perioada 2008-2011.

Colaborarea  cu  parteneri  și  părți  interesate  (Instrumente 
IAPO): 
https://iapo.org.uk/working-partners-and-stakeholders-toolkit 
Oferă îndrumări cu privire la modul în care organizațiile de 
pacienți,  atât  cele  mari,  cât  și  cele  mici,  pot  dezvolta 
parteneriate eficiente și pe termen lung cu o serie de actori 
interesați.

Organizația  Mondială  a  Sănătății,  Controlul  Cancerului:
Cunoașterea în acțiune:
www.who.int/cancer/modules/en/
Un  ghid  al  OMS  în  șase  module  despre  programe  eficiente  în 
controlul  cancerului,  inclusiv  prevenirea,  depistarea  precoce, 
diagnosticarea  și  tratamentul,  îngrijirea  paliativă  și  politica  și 
susținere. Modulele pot fi descărcate gratuit.
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DESPRE ESGO ȘI ENGAGe:
VOCEA EUROPEANĂ A ONCOLOGIEI
GINECOLOGICE!

Societatea europeană de oncologie ginecologică (ESGO) este principala societate europeană 
de  oncologie  ginecologică  ce  contribuie  la  studiul,  prevenirea  și  tratamentul  cancerului 
ginecologic. Astăzi, ESGO are membri în peste 40 de țări din Europa.

Misiunea ESGO:

Obiectivele ENGAGe sunt:

ESGO  se  străduiește  să  îmbunătățească  sănătatea  și  bunăstarea  femeilor europene  
care  suferă  de  cancer  ginecologic  (genital  și  mamar)  prin  prevenire,  excelență  în  îngrijire, 
cercetare de înaltă calitate și educație.

De ce este nevoie de ENGAGe?

Înființată  în  2012,  Rețeaua  europeană  a  grupurilor  de  susținere  pentru  cancer 
ginecologic  este  o  rețea  de  grupuri  europene  de  susținere  a  pacienților  înființată  de ESGO  și
care  reprezintă  toate  cancerele  ginecologice  (ovarian,  endometrial,  de  col uterin, vulvar și 
cancerele rare).

Ce este ENGAGe?

•   Există variații mari în îngrijirea pacientelor în toată Europa. 
•   Pacientele  nu  sunt  informate  în  mod  adecvat  despre  cancerele  ginecologice  și 
despre tratamentul acestora. 
•  Problemele  privind  supraviețuirea  nu  sunt  abordate  în  mod  adecvat,  iar 
sprijinul psiho-social în general este slab.

•   Facilitarea  dezvoltării  grupurilor  naționale  de  paciente  cu  cancer  ginecologic  la  nivel  național  în 
Europa și facilitarea rețelelor și a colaborării dintre acestea.
•   Diseminarea informațiilor și a celor mai bune practici pentru a împuternici grupurile de paciente și 
pentru a îmbunătăți calitatea îngrijirii în toată Europa.
•   Creșterea  reprezentării  pacientelor  în  activitățile  ESGO  prin  educarea  cu  privire  la  cercetarea 
actuală și politica de sănătate. 
•   Susținerea politicilor, practicilor de îngrijire a pacientelor și accesul la îngrijiri adecvate atât la nivel 
național, cât și european. 
•   Educarea grupurilor de paciente, a profesioniștilor din domeniul sănătății, a publicului și a factorilor 
de decizie în domeniul sănătății.

Contactați-ne:
ENGAGe
Email: engage@esgo.org
Web: 
www.engage.esgo.org
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