
Υπηρεσίες ταχείας 
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Παροχή ενός ονόματος  
επικοινωνίας από την 
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Παροχή σχεδίου 
δράσης  και σαφούς 

πληροφόρησης 

Μεσοδιαστήματα στην πορεία διάγνωσης
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Πορεία διάγνωσης
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83.5% 73.4% 72.1%

51.0% - Ξεκάθαρο σχέδιο για τα 
επόμενα βήματα

46.7% - Ενσυναίσθηση και 
ευαισθησία

40.4% -  Σαφήνεια του μηνύματος

80.1% - Εκπαίδευση σχετικά με 
τις παρενέργειες και τον τρόπο 
μείωσης του κινδύνου επιπλοκών

73.4% - Πρόσβαση στο σχέδιο 
ιατρικής θεραπευτικής αγωγής

Πρώτα
συμπτώματα

Επικοινωνία
με τον ιατρό

Ραντεβού
πρωτοβάθμιας

περίθαλψης

Ραντεβού
με ειδικό

πνευμονολόγο

Διάγνωση
καρκίνου του

πνεύμονα

Έναρξη της
θεραπευτικής

αγωγής

40.3% 19.9% 27.3% 28.2% 43.2%

Τι χρειάζεται για την πραγματοποίηση
μιας έγκαιρης  διάγνωσης;

Πώς να βελτιωθεί η 
επικοινωνία με τους ιατρούς;

Προτεραιότητες κατά την 
περίοδο από τη διάγνωση 
έως τη θεραπευτική αγωγή

Προτεραιότητες για τη βελτίωση της πορείας διάγνωσης

64.0% 
Προγράμματα 
προσυμπτωματικού ελέγχου

39.3%
Εκπαίδευση των ιατρών 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης 
σχετικά με  τον καρκίνο του 
πνεύμονα

37.3% 
Μείωση των χρόνων 
αναμονής

35.1%
Εκπαίδευση του κοινού 
σχετικά με  τον καρκίνο 
του πνεύμονα

Εφαρμογή γρήγορων οδών 
παραπομπής για τη μείωση 
του χρόνου μεταξύ 
διάγνωσης και θεραπευτικής 
αγωγής για άτομα με υποψία 
καρκίνου του πνεύμονα

Ανάπτυξη στοχευμένων 
προγραμμάτων 
προσυμπτωματικού 
ελέγχου για την ενίσχυση 
της έγκαιρης διάγνωσης 
του καρκίνου του 
πνεύμονα

Παροχή περισσότερων 
πληροφοριών σε ασθενείς με 
καρκίνο του πνεύμονα, ώστε να 
ληφθούν κοινές αποφάσεις και να 
βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους

ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ

Επικοινωνία
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Απαντήσεις βάσει έρευνας 47 ερωτήσεων (05/03/2021 – 07/10/2021, n=991). Αυτή η 
έρευνα είναι ανοιχτή σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια 
του Π.Ο.Υ.. Μπορείτε να βρείτε την πλήρη έκθεση εδώ: www.lungcancereurope.eu

Many faces, One voice 

info@lungcancereurope.eu
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