
 

 

 

 

 

 

 

 

   :Lung Cancer Europe (LuCE)השקת הדוח השביעי של  

 אתגרים במסלול הטיפול והעדפות של מתמודדים עם סרטן ריאה באירופה 

 

האתגרים העיקריים במסלול הטיפול: זמני המתנה ארוכים ומחסור 
 במידע 

 

 המחלה.   לאבחון ועד  משמעותי מרגע גילוי הסימנים הראשונים דווח על עיכוב  •
 הציעו מעקב מהיר כאמצעי הגבוה ביותר לשיפור חווית מסלול האבחון מהמשתתפים  84%

 

סרטן ריאה זוהו כאמצעי היעיל ביותר להשגת אבחון מוקדם  אבחון מוקדם של  יישום תוכניות  •
 (. 64%של המחלה )

 

היו זקוקים לפני שנתנו את  מהמשתתפים אמרו שקיבלו והבינו את כל המידע לו  53%רק  •
   הסכמתם לטיפול.

 

Lung Cancer Europe (LuCE) 1 2022 השיקה את המהדורה השביעית של דוח   בדצמברLuCE  זוהי .

לגבי  עורר מודעות  ל . מטרת הארגון יוזמה שנתית בהובלת ארגונים של חולי סרטן ריאה ברחבי אירופה
 אתגרים העיקריים העומדים בפני אנשים המושפעים ממחלה זו.  ה

 
הדוח 'אתגרים במסלול הטיפול והעדפות של מתמודדים עם סרטן ריאה באירופה' מהווה ניתוח מחקר  
תיאורי שבחן את החוויות וההמלצות של אנשים אשר אובחנו כחולים במחלת סרטן ריאה, החל משלב  
י  הצגת המחלה, דרך האבחון, הטיפול ושלב המעקב. הנתונים נאספו באמצעות סקר מקוון למילוי עצמ

אנשים שאובחנו כחולים במחלת סרטן הריאה על ידי ארגון הבריאות העולמי באזור   991עליו השיבו 
 אירופה.  

 

 : LuCEלדברי אן מארי ברד, נשיאת 

 
"מטרת הדוח הייתה לזהות את החסמים והתחומים בהם נדרש שיפור במסלול הטיפול בסרטן  

בי אירופה, ממצאי הדוח מדגישים את  ריאה. למרות השינויים במבנה ובאופן מתן הטיפול ברח
הצורך במודלים המתמקדים באדם, המפתחים ומשפרים את שיתוף הפעולה בין אנשים  

פרטיים לספקי הטיפול הרפואי שלהם. הוא מדגיש גם את הצורך המתמשך בשיפור בתחום  
 ”הגישה ומתן הטיפול לאנשים המושפעים ממחלת סרטן הריאה.

 

 

 תוצאות 

 , כוללים: LuCEיקריים מדוח  מבחר הממצאים הע



 אבחון  מסלול 
 

מהיר   אבחוןבמקום הראשון את הצורך בשירותי  דירגו (  84%רוב המשתתפים בסקר ) •
איש קשר מתוך צוות הטיפול הרפואי  חיבור אל המקצרים את זמני ההמתנה, לאחר מכן 

   (. 72%( והצגת מפת דרכים ובה מידע ברור אודות תהליך האבחון )73%)
 

זמני המתנה ארוכים במסלול האבחון של סרטן ריאה הם אתגר עיקרי ברחבי אירופה. מספר   •
לרגע בו  עד  גדול של משתתפים המתינו יותר מחודש מהרגע בו חוו את התסמינים הראשונים 

(, עד להגעתם  20%(, כדי לקבל תור לרופא המתמחה ברפואה ראשונית )40%פנו אל רופא )
( מאז ההתייעצות הראשונה עם מומחה ריאות עד  27.3%ות )להתייעצות עם מומחה ריא

 (. 28.2%לאבחון של סרטן ריאה )
 

עם זאת, לפי משתתפי הסקר,  יחד יקצרו את תקופת הזמן הלחוצה הזו.   מהיריםמסלולי אבחון  •
המדד המרכזי שיעזור לאבחון מוקדם של סרטן ריאה הוא יישום תוכניות לאבחון מוקדם  

(64% .)   
 

 באשר לבדיקות הסקר לאבחון סרטן ריאה, אן מארי ברד מסבירה: 
 

( הוא האופציה הטובה ביותר לעליית מדרגה  LDCTבמינון נמוך )  CTהיישום של בדיקות סקר  "

באבחון של מחלה זו. היא יכולה להציל את חיי האהובים שלנו באמצעות אבחון מוקדם ויש  
 . " ליישם אותה בעדיפות גבוהה במדינות אירופה

 
 

 מסלול הטיפול 
 

עם זאת, משתתפים דיווחו על  . יחד  קבלת מידע ברור לצורך קבלת החלטות משותפת נדרשת   •
 . חוסר קבלת מידע לפני הטיפול, במיוחד לפני קבלת טיפול תרופתי ממוקד מטרה

מהמשתתפים לא קיבלו או הבינו את כל המידע לו הם היו זקוקים לצורך קבלת החלטות   47%
   משותפת. 

 

(  74%(, יתרונות וחסרונות של כל אופציית טיפול )79%מידע על אופציות טיפול זמינות ) •
( דווחו כנושאים החשובים ביותר בדרך לקבלת  70%ותופעות לוואי וסיכונים פוטנציאליים )

( ודיברו  56%החלטות בנוגע לטיפול. המשתתפים הציעו גם שימוש במילים ומונחים נפוצים )
   ( בכדי להבין טוב יותר את המידע הרפואי.51%בקיום שיחה עם המומחה שלהם )  על הערך 

 

קיימים  קשיים הים להתמודדות עם החיוני הם תנאים גישה לטיפול משולב, איכותי ורב תחומי  •
הודו שלא הייתה התייחסות של צוותי הטיפול הרפואי אל   35%עם זאת,  יחד  בסרטן הריאה. 

ן מספק. תחומי העדיפות העיקריים עליהם דיווחו המשתתפים  הצרכים הכלליים שלהם באופ 
היו שיפור התמיכה בניהול תופעות הלוואי )בעיקר ניהול כאב(, מידע נוסף והדרכה בנוגע  

   (.40%( ובעיות רגשיות וחברתיות )48%לניסויים קליניים )
 

תקשורת בין מטופלים עם סרטן ריאה לצוות הטיפול רפואי שלהם חיונית במיוחד עבור קבלת   •
( לא שיתפו את כל  49%עם זאת, מחצית מהמשתתפים )יחד  טיפול תומך טוב לאורך המחלה. 

היבטי המצב הרפואי שלהם אל מול צוות הטיפול הרפואי שלהם. האמצעים הבאים הוצעו על  
(, פגישות  44%שורת: גישה לייעוץ של אחות מתאמת סרטן ריאה )מנת לשפר את תהליך התק

   (.44%איש קשר מרכזי )חיבור אל ( ו44%רפואיות ארוכות יותר )
 
 

   לבסוף, אן מארי ברד ציינה גם כי: 
 

"אנשים עם סרטן ריאה צריכים מידע מלא, מקיף ומובן כדי לאפשר קבלת החלטות משותפת.  
הרפואי היא חיונית ונדרש שיפור משמעותי כדי לאפשר קבלת  תקשורת טובה עם הצוות 

 . " החלטות משותפת בעולם האמיתי
 
 

 דוח 
 



 www.lungcancereurope.eu ניתן לקבל את הדוח המלא וסיכום המנהלים כאן: 
 
 

Lung Cancer Europe (LuCE) 

לספק פלטפורמה  , מטרתו  2013ללא מטרות רווח, שהוקם בשנת הוא ארגון מטרייה  LuCE (Lung Cancer Europe)ארגון 

יים )מטופלים, בני משפחה  אעבור עמותות וארגונים שעוסקים בסרטן ריאה ברמה אירופאית. החזון שלנו הוא שכל האירופ

ומטפלים( המושפעים מסרטן הריאה יקבלו גישה שווה לטיפול אופטימלי כדי לזכות בתוצאות הטובות ביותר שניתן  

משתפת פעולה עם בני משפחה ובעלי עניין נוספים כדי לשנות את הסטיגמות הקשורות למחלה   LuCEובאיכות חיים. 

ה יקבלו את הטיפול הדרוש להם כדי להשיג את התוצאות הטובות ביותר  ולהבטיח שהאנשים המושפעים מסרטן ריא

 רטן הריאה ברחבי אירופה. עם סשניתן. אנו מעודדים את החברים להבטיח תמיכה יעילה ועוצמתית במטופלים  

  www.lungcancereurope.eu - info@lungcancereurope.eu  יצירת קשר:

http://www.lungcancereurope.eu/
http://www.lungcancereurope.eu/
mailto:info@lungcancereurope.eu

