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O treime a experimentat schimbări semnificative în abilitatea de a:

Experiențele și calitatea vieții persoanelor din Europa diagnosticate cu cancer pulmonar

METODOLOGIE Răspunsuri pe baza unui sondaj cu 46 de întrebări (05/20/2021 – 07/01/2021; 
n=515). Raportul complet poate fi accesat aici: www.lungcancereurope.eu

Oboseala a fost cel mai 
frecvent (92,8%) și mai sever 

(45,3%) efect secundar

Probleme de somn 
- datorate grijilor 

(60,5%), nocturiei 
(28,4%) și durerii 

(27,9%)

Dificultăți cognitive - în 
principal dificultăți în a-și aminti 

lucruri (79,1%) și a se concentra 
asupra lucrurilor (73,7%)

Reducerea activității 
fizice - din cauza 
oboselii (65,8%), dispneei 
(51,8%) și durerii (31,3%)

Dificultăți în a se 
alimenta - din cauza 
gurii uscate (21,3%), 
modificări ale gustului și 
mirosului (20,4%) și 
pierderea apetitului 
(19,7%)

VIAȚA DE ZI CU ZI

Motive principale

APEL LA ACȚIUNE

Asigurați accesul la sprijin pentru a adresa 
impactul cancerului pulmonar și al tratamentului
Elaborați planuri de îngrijire și programe 
educaționale cu scopul de a îmbunătăți calitatea 
vieții pentru persoanele afectate de cancer 
pulmonar

Asigurați o mai bună comunicare între persoanele 
afectate de cancer pulmonar și profesioniștii din 
domeniul sănătății

Al 6-lea raport LuCE

au 
experimentat 

limitări

91,2%

Au simțit că nu au 
capacitatea de a 
gestiona efectele 
secundare

25,2% nu s-au 
implicat în luarea 
deciziilor privind 
tratamentul

52,8%
Nu au primit toate 
informațiile medicale 
pe care le-au solicitat

32,2% nu au 
vorbit despre 
îngrijirea paliativă, 
deși și-ar fi dorit

40,3%

Dispnee 
(42,8%)

Probleme
emoționale
(39,4%)

Au avut nevoie de sprijin
pentru activitățile zilnice

Oboseală  
(70,9%)

ÎNGRIJIRE MEDICALĂ

Face
cumpărături

Urca
scările

A se plimba
> 15min

48,0%

Calitatea
vieții

Impactul negativ asupra 
relațiilor sexuale - din 
cauza oboselii (37,1%), 
problemelor emoționale 
(36,8%) și modificărilor 
corpului (30,1%)

49,5%

24,9%

55,1%77,0%

78,3%

Creșteți gradul de conștientizare și sporiți suportul 
privind comunicarea în ceea ce privește îngrijirea 
paliativă

92,8%


