
 

 

 

 

 

 

 

Organizacja Lung Cancer Europe (LuCE) wdrożyła swój 7. Raport LuCE:  

Wyzwania w zakresie ścieżki opieki i preferencje osób chorych na raka płuca w Europie 

 
Długi czas oczekiwania i brak informacji:  

Główne wyzwania w ścieżce opieki według 
osób chorych na raka płuca w Europie 

 
 

• Odnotowano znaczne opóźnienia od pierwszych objawów raka płuca do rozpoznania 
choroby. 84% uczestników zasugerowało wdrożenie przyspieszone procedury jako 
działanie o najwyższym priorytecie w celu poprawy ścieżki diagnostycznej. 
 

• Wdrożenie programów przesiewowych w raku płuca zostało wskazane jako najbardziej 
pomocne działanie w uzyskaniu wcześniejszego rozpoznania choroby (64%). 
 

• Tylko 53% uczestników potwierdziło, że otrzymali i zrozumieli wszystkie informacje, 
których potrzebowali przed wyrażeniem zgody na leczenie.  

 

1 grudnia 2022 r. Organizacja Lung Cancer Europe (LuCE) wdrożyła 7. edycję Raportu LuCE. Jest 
to coroczna inicjatywa realizowana przez organizacje pacjenckie w raku płuca w całej Europie, 
której celem jest podnoszenie świadomości na temat głównych wyzwań, przed którymi stoją 
osoby dotknięte tą chorobą.  
 
Raport zatytułowany „Wyzwania w zakresie ścieżki opieki i preferencje osób chorych na raka 
płuca w Europie” bada doświadczenia i zalecenia osób, u których zdiagnozowano raka płuca – 
od wystąpienia choroby, poprzez diagnozę, aż po leczenie i dalszą obserwację kontrolną. Dane 
zgromadzono za pomocą ankiety samodzielnie wypełnionej przez 991 osób, u których 
zdiagnozowano raka płuca w regionie Europy według definicji WHO.  
 

Anne-Marie Baird, prezes LuCE komentuje: 
 

„Celem raportu było zidentyfikowanie barier i obszarów do poprawy w celu usprawnienia 
ścieżki opieki nad osobami chorymi na raka płuca. Nawet przy różnicach w strukturze         
i procedurach opieki w Europie, ustalenia niniejszego raportu podkreślają potrzebę 
stosowania modeli skoncentrowanych na osobie, które rozwijają i poprawiają 
partnerstwo pomiędzy pacjentami a pracownikami ochrony zdrowia. Raport podkreśla 
również ciągłą potrzebę poprawy zarówno dostępu, jak i świadczeń opieki dla osób 
chorych na raka płuca.” 



WYNIKI 

Wybrane najważniejsze wnioski z Raportu LuCE to: 

Ścieżka diagnostyczna 
 

• Większość badanych uczestników (84%) uznała za priorytet potrzebę wdrożenia 
przyspieszonych procedur w celu skrócenia czasu oczekiwania, a następnie zapewnienie 
punktu kontaktowego w zespole opieki zdrowotnej (73%) oraz sporządzenie planu 
procesu diagnostycznego (72%).  

 

• Długie czasy oczekiwania na ścieżce diagnostyki raka płuca są największym wyzwaniem 
w Europie. Znaczna część uczestników czekała ponad miesiąc na kontakt z lekarzem od 
momentu wystąpienia pierwszych objawów choroby (40%), na wizytę w ramach 
podstawowej opieki zdrowotnej (20%), na wizytę u specjalisty chorób płuc (27,3%) oraz 
na postawienie diagnozy od pierwszej konsultacji u specjalisty (28,2%). 

 

• Szybkie ścieżki diagnostyczne skróciłyby ten stresujący czas, jednak środkiem, który 
według uczestników badania najbardziej pomógłby w uzyskaniu wcześniejszej diagnozy 
raka płuca, jest wdrożenie programów badań przesiewowych (64%).  
 

W kwestii badań przesiewowych w kierunku raka płuca Anne Marie Baird wyjaśnia: 
 

„Wdrożenie badań przesiewowych z użyciem tomografii komputerowej o niskiej dawce 
promieniowania (NDTK) to najlepsza opcja poprawienia diagnostyki tej choroby. Może 
ona uratować życie wielu naszych bliskich dzięki wcześniejszej diagnozie i w krajach 
europejskich powinna zostać wdrożona w pierwszej kolejności.” 

 
 

Ścieżka leczenia 
 

• Kompletne i zrozumiałe informacje są potrzebne do wspólnego podejmowania decyzji. 
Uczestnicy zgłaszali jednak brak informacji przed rozpoczęciem leczenia, zwłaszcza            
w przypadku stosowania farmakoterapii: 47% uczestników nie otrzymało lub nie 
zrozumiało wszystkich informacji, które były niezbędne do właściwego podejmowania 
wspólnych decyzji.  

 

• Informacje o dostępnych opcjach leczenia (79%), zalety i wady każdej opcji (74%) oraz 
potencjalne działania niepożądane i ryzyko (70%) zgłoszono jako najważniejsze kwestie 
przy podejmowaniu decyzji o leczeniu. Uczestnicy sugerowali także używanie prostego 
słownictwa (56%) oraz podreślali wartość rozmowy ze specjalistą (51%) dla lepszego 
zrozumienia informacji medycznych.  

 

• Dostęp do wielodyscyplinarnej i wysokiej jakości zintegrowanej opieki medycznej ma 
zasadnicze znaczenie dla radzenia sobie z trudnościami związanymi z rakiem płuca. 
Jednak 35% uczestników przyznało, że ich ogólne potrzeby nie zostały w wystarczającym 
stopniu zaspokojone przez pracowników opieki zdrowotnej. Główne zgłoszone 
priorytety to poprawa wsparcia w zakresie leczenia skutków ubocznych (zwłaszcza 
leczenia bólu), więcej informacji i wskazówek na temat badań klinicznych (48%) oraz 
zaopiekowanie kwestii emocjonalnych i społecznych (40%).  

 

• Komunikacja między osobami chorymi na raka płuca a pracownikami służby zdrowia jest 
kluczowa dla zapewnienia wysokiej jakości opieki na całej ścieżce choroby. Połowa 
uczestników (49%) jednak nie podzieliła się wszystkimi aspektami swojego stanu ze 



swoim zespołem opieki zdrowotnej. W celu usprawnienia procesu komunikacji 
sugerowano następujące działania: dostęp do specjalistycznych konsultacji                                  
z pielęgniarkami onkologicznymi (44%), dłuższe konsultacje lekarskie (44%) oraz 
stworzenie głównego punktu kontaktowego (44%).  

 
 
Na koniec Anne Marie Baird stwierdziła również:  

 
„Osoby chore na raka płuca potrzebują kompletnych, wyczerpujących i zrozumiałych 

informacji, które umożliwią wspólne podejmowanie decyzji. Dobra komunikacja                     
z zespołem klinicznym ma kluczowe znaczenie i potrzebna jest jej znaczna poprawa                 
w celu wspólnego podejmowania decyzji dotyczących leczenia.” 

 
 
RAPORT 
 
Dostęp do pełnego 7. Raportu LuCE oraz streszczenia: www.lungcancereurope.eu 
 
 
 
Lung Cancer Europe (LuCE) 

Lung Cancer Europe (LuCE) to organizacja patronacka non-profit założona w 2013 r. w celu stworzenia 

platformy dla stowarzyszeń i ugrupowań działających na rzecz osób chorych na raka płuca na poziomie 

europejskim. Naszym celem jest, aby wszyscy Europejczycy (pacjenci, rodziny i opiekunowie) dotknięci 

rakiem płuca mieli równy dostęp do optymalnej opieki, aby uzyskać jak najlepsze wyniki i jak najlepszą 

jakość życia. Organizacja LuCE współpracuje z członkami i innymi zainteresowanymi stronami w celu 

destygmatyzacji choroby i zapewnienia, aby osoby dotknięte rakiem płuca otrzymały niezbędną opiekę       

i osiągnęły jak najlepsze wyniki leczenia. Wspieramy naszych członków i zapewniamy skuteczne działania 

na rzecz chorych na raka płuca w całej Europie. 

Kontakt:  info@lungcancereurope.eu - www.lungcancereurope.eu  
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