
Διαθέσιμες 
εναλλακτικές επιλογές 
θεραπευτικής αγωγής

Πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα των 

εναλλακτικών επιλογών 
θεραπευτικής αγωγής

Συνδεόμενες πιθανές 
παρενέργειες και 

κίνδυνοι

79.3% 73.8% 69.8%

Προτεραιότητες για βελτίωση της
διαδικασίας συναίνεσης κατόπιν ενημέρωσης

Πληροφορίες που χρειάζονται
περισσότερο για την απόφαση θεραπευτικής αγωγής

56.0%
Απλή γλώσσα: 

καθημερινό 
λεξιλόγιο και όροι, 

όχι ιατρική 
ορολογία

51.1%
Συνομιλία με ειδικό 

για καλύτερη 
κατανόηση της 

συναίνεσης κατόπιν 
ενημέρωσης

Μόνο οι μισοί (52.7%) των συμμετεχόντων έλαβαν και 
κατανόησαν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονταν πριν 
υπογράψουν το έγγραφο συναίνεσης κατόπιν ενημέρωσης.

Πληροφορίες που έλειψαν 
περισσότερο από τους ασθενείς 

κατά τη διάρκεια της πορείας 
της θεραπευτικής αγωγής

Πληροφορίες/υποστήριξη που 
έλειψαν περισσότερο από τους 

συμμετέχοντες κατά τη 
διάρκεια της παρακολούθησης 

μετά από την περίθαλψη

Επικοινωνία των ασθενών με καρκίνο του 
πνεύμονα με την ομάδα υγειονομικής τους 

περίθαλψης

Οι μισοί συμμετέχοντες (49.2%) δήλωσαν ότι δεν έχουν μοιραστεί όλες 
τις πτυχές της κατάστασης της υγείας τους με την ομάδα υγειονομικής 
τους περίθαλψης. 

48.2%
Κλινικές
δοκιμές

40.3%
Συναισθηματικά
και κοινωνικά
ζητήματα

38.6%
Προηγμένος
σχεδιασμός
φροντίδας

44.2%
Συμπτώματα
και υποτροπή

39.0%  
Διαχείριση των
συνεπειών του
καρκίνου του
πνεύμονα και των
θεραπευτικών αγωγών

31.1% 
Γρήγορη πρόσβαση
σε υπηρεσίες υγείας,
εάν είναι απαραίτητο

Πληροφορίες, απόφαση θεραπευτικής αγωγής και επικοινωνία

Προκλήσεις και προτιμήσεις στην πορεία φροντίδας ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα στην Ευρώπη
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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
www.lungcancereurope.eu
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