
 

 

 

 

 

 

 

Lung Cancer Europe (LuCE) al lansat al 7-lea Raport LuCE:  

Provocări în traseul pacientului și preferințele persoanelor cu cancer pulmonar din Europa 

 

Timpul lung de așteptare și lipsa informațiilor:  
Provocările principale ale procesului de îngrijire menționate de 

persoanele cu cancer pulmonar din Europa 
 

 

• Au fost raportate ]nt\rzieri semnificative ]ntre momentul primelor semne de cancer 
pulmonar ;i diagnosticarea bolii. 84% dintre participanții la sondaj au considerat 
serviciile de depistare rapidă ca fiind măsura cu cea mai mare prioritate în vederea 
îmbunătățirii procesului de diagnosticare. 84% dintre participanții la sondaj au 
considerat c[ serviciile de depistare rapidă este o m[sur[ prioritar[pentru ]mbun[t[țirea 
traseului pacientului. 
 

• Implementarea programelor de screening pentru cancerul pulmonar a fost considerată 
măsura cea mai eficientă pentru diagnosticarea  bolii ]n stadii incipiente. (64%). 
 

• Doar 53% dintre participanți consider[ că au primit și au înțeles toate informațiile de 
care aveau nevoie, înainte de a-și da consimțământul informat pentru tratament.  

 

1 decembrie 2022 - Lung Cancer Europe (LuCE) a lansat a 7-a ediție a Raportului LuCE. Raportul 
LuCE reprezint[ o inițiativă anuală a organizațiilor de pacienți cu cancer pulmonar, care are 
scopul de a crește gradul de conștientizare referitor laprincipalele provocări cu care se confruntă 
persoanele afectate de această boală din întreaga Europă.  
 
Prezentul raport intitulat „Provocări în traseul pacientului și preferințele persoanelor cu cancer 
pulmonar în Europa” explorează experiențele și recomandările persoanelor diagnosticate cu 
cancer pulmonar de la suspiciunea bolii până la diagnostic, tratament și monitorizare. Datele au 
fost colectate prin completarea unui sondaj online de către 991 de persoane. Acesta o fost 
disponibil online ;i s-a adresat persoanelor diagnosticate cu cancer pulmonar din Regiunea 
Europeană a OMS.  
 

Anne-Marie Baird, președinta LuCE, a declarat: 
 

„Scopul acestui raport a fost de a identifica barierele și domeniile unde pot fi aduse 
îmbunătățiri, pentru a optimiza traseul pacientului cu cancer pulmonar. În ciuda 



diferențelor în ceea ce privește structura și furnizarea servicilor de îngrijire în Europa, 
constatările acestui raport subliniază necesitatea unor modele centrate pe pacient, care 
să dezvolte și să îmbunătățească parteneriatele dintre ace;tia și furnizorii de servicii 
medicale. De asemenea, evidențiază nevoia continuă de îmbunătățire atât în ceea ce 
privește accesul, cât și furnizarea de servicii de îngrijire pentru persoanele afectate de 
cancerul pulmonar.” 

 

REZULTATE 

O selecție a principalelor constatări din raportul LuCE include: 

Procesul de diagnosticare 
 

• Majoritatea participanților la sondaj (84%) au considerat o prioritate necesitatea 
acceler[rii serviciilor medicale pentru reducerea timpilor de așteptare, urmată de 
asigurarea unui punct de contact în cadrul echipei lor de asistență medicală (73%) și de 
oferirea unei foi de parcurs privind procesul de diagnosticare (72%).  

 

• Timpii lungi de așteptare în procesul de diagnosticare al cancerului pulmonar reprezintă 
o provocare majoră în toată Europa. Un număr substanțial de participanți au așteptat 
mai mult de o lună pentru a-și contacta medicul din momentul în care au avut primele 
simptome (40%), pentru a obține o programare la un cabinet de asistență medicală 
primară (20%), pentru a se prezenta la un medic specialist ]n pneumologie (27,3%) și 
pentru a primi un diagnostic de la primul consult cu un specialist (28,2%). 

 

• Potrivit participanților la sondaj, măsura care ar ajuta cel mai mult la obținerea unui 
diagnostic precoce al cancerului pulmonar este implementarea programelor de 
screening (64%).  
 

Referitor la screeningul pentru cancerul pulmonar, Anne Marie Baird a explicat: 
 

„Implementarea screeningului prin CT cu doză mică (LDCT) este cea mai bună opțiune 
pentru a oferi o schimbare de scenă în diagnosticarea acestei boli. Acesta poate salva 
viețile multora dintre cei dragi nouă prin diagnosticarea timpurie și ar trebui să fie 
implementat cu prioritate în țările europene.” 

 
 

Parcursul până la tratament 
 

• Este nevoie de informații complete și ușor de înțeles pentru a lua decizii împreună cu 
echipa medical[. Cu toate acestea, participanții au raportat o lipsă de acces la informații 
înainte de ]nceperea tratamentului, în special atunci când primesc  tratamentul 
farmacologic : 47% dintre participanți nu au primit sau nu au înțeles toate informațiile 
de care aveau nevoie pentru ca persoana cu cancer s[ fie implicat[ ]n luarea deciziei.   

 

• Informațiile privind opțiunile de tratament disponibile (79%), avantajele și 
dezavantajele fiecăreia dintre acestea (74%) și efectele secundare și riscurile potențiale 
(70%) au fost raportate ca fiind cele mai importante aspecte în luarea deciziei de 
tratament. Participanții au mai sugeratutilizarea unui limbaj uzual (56%) și importanța 
unei discuții cu un specialist (51%) pentru a înțelege mai bine informațiile medicale.  

 

• Accesul la servicii de îngrijire multidisciplinare și integrate, de înaltă calitate, este 
esențial pentru a face față dificultăților asociate unui diagnostic de cancerul pulmonar. 
Cu toate acestea, 35% au recunoscut că nevoile lor generale nu au fost abordate 

https://context.reverso.net/traducere/romana-engleza/tratamentul+farmacologic
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suficient de echipele de asistență medicală. Principalele priorități luate ]n considerare 
au fost: îmbunătățirea sprijinului pentru gestionarea efectelor secundare (mai ales 
gestionarea durerii), mai multe informații și navigare privind studiile clinice (48%) și 
aspectele emoționale și sociale (40%).  

 

• Comunicarea dintre persoanele cu cancer pulmonar și profesioniștii din domeniul 
sănătății este esențială pentru un tratament de calitate pe ]ntreg parcursul bolii. Cu 
toate acestea, jumătate dintre participanți (49%) au declarat că nu au împărtășit toate 
aspectele stării lor de sănătate cu echipa medicală. Pentru a îmbunătăți procesul de 
comunicare au fost sugerate următoarele măsuri: accesul la consultații oferite de 
personal medical specializat în cancer (44%), consultații medicale mai lungi (44%) și 
existența unui punct central de contact (44%).  

 
 
La final, Anne Marie Baird a afirmat, de asemenea, următoarele:  

 
„Persoanele cu cancer pulmonar au nevoie de informații complete, cuprinzătoare și ușor 

de înțeles, ceea ce le va permite luarea unei decizii împreună cu echipa medical.  
O bun[ comunicare cu echipa clinica este esențială, dar este un proces care necesit[ 

]mbun[t[’iri  pentru a putea implementa un care include preferin’ele pacientului ]n luarea 
deciziei.” 

 
 
RAPORTUL 
 
Raportul complet și rezumatul pot fi accesate aici: www.lungcancereurope.eu 
 
 
 
Lung Cancer Europe (LuCE) 

Lung Cancer Europe (LuCE) este o organizație umbrelă non-profit înființată în 2013 pentru a oferi o 

platformă asociațiillor și rețelelor de advocacy care reprezint[,la nivel european, interesele pacienților cu 

cancer pulmonar. Viziunea noastră este ca toți europenii (pacienți, familii și îngrijitori) afectați de cancerul 

pulmonar să aibă acces echitabil la îngrijire medical[ optimă, astfel încât să se bucure de cele mai bune 

rezultate și o calitate a vieții cât mai bună. LuCE colaborează cu membrii și cu alte părți interesate pentru 

a destigmatiza boala și pentru a se asigura că cei afectați de cancerul pulmonar primesc îngrijirea de care 

au nevoie pentru a obține cele mai bune rezultate posibile. Oferim membrilor posibilitatea de a dezvolta 

o rețea de advocacy puternică și eficientă a pacienților cu cancer pulmonar din toată Europa. 

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