
Opțiuni de tratament 
disponibile

Avantaje și dezavantaje 
ale opțiunilor de 

tratament

Procesul de riscuri și 
efecte secundare 

potențiale asociate

79,3% 73,8% 69,8%

Priorități în vederea îmbunătățirii
procesului de consimțământ informat Informații necesare pentru decizia privind tratamentul

56,0%
Limbajul laic: 

cuvinte și termeni 
uzuali, nu jargon 

medical

51,1%
Conversație cu 

specialistul pentru a 
înțelege mai bine 
consimțământul 

informat

Numai jumătate din participanți (52,7%) au primit și au înțeles 
toate informațiile de care au avut nevoie înainte de a semna 
documentul de consimțământ informat.

Informații de care participanții 
au avut cel mai mult nevoie în 

timpul procesului de 
tratament

Informații/sprijin de care 
participanții au avut cel mai 

mult nevoie în timpul îngrijirii 
ulterioare

Comunicarea persoanelor cu cancer 
pulmonar cu echipa lor medicală

Jumătate dintre participanți (49,2%) au declarat că nu au împărtășit 
toate aspectele stării lor de sănătate cu echipa medicală.

48,2%
Studii
clinice

40,3%
Probleme
emoționale și
sociale

38,6%
Planificarea
avansată a îngrijirii

44,2%
Simptome
ale recidivei

39,0%  
Gestionarea
consecințelor
cancerului pulmonar
și tratamentelor

31,1% 
Acces rapid la
servicii medicale,
atunci când e nevoie

Informarea, decizia privind tratamentul și comunicarea

Provocări în procesul de îngrijire și preferințele persoanelor cu cancer pulmonar din Europa

2022
Al 7-lea RAPORT LuCE privind cancerul pulmonar

Optimizați circuitul 
pacientului a reduce 
timpul dintre diagnosticare 
și tratament la persoanele 
suspecte de cancer 
pulmonar.

Dezvoltați programe de 
screening țintite pentru 
a ajuta la 
diagnosticarea timpurie 
a cancerului pulmonar.

Oferiți mai multe informații 
persoanelor afectate de cancer 
pulmonar pentru a permite 
luarea de decizii în comun și 
pentru a le îmbunătăți calitatea 
vieții.

APEL LA ACȚIUNE

Contactați-ne
METODOLOGIE

Răspunsuri pe baza unui sondaj cu 47 de întrebări (05/03/2021 – 07/10/2021; n=991). 
Acest sondaj a fost adresat persoanelor diagnosticate cu cancer pulmonar din Regiunea 
Europeană a OMS. Raportul complet poate fi accesat aici: www.lungcancereurope.eu

Many faces, One voice 

info@lungcancereurope.eu
www.lungcancereurope.eu
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