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| Context

Lung Cancer Europe (LuCE) este o organizație umbrelă non-profit înființată în 2013 pentru a oferi o platformă pentru 
asociațiile și rețelele de advocacy pentru pacienții cu cancer pulmonar la nivel european. LuCE promovează o 
abordare multidisciplinară și centrată pe persoană în acordarea de îngrijiri medicale de-a lungul întregului parcurs al 
cancerului pulmonar.

Acest raport intitulat „Provocări în procesul de îngrijire și preferințele persoanelor cu cancer pulmonar în Europa” este 
o analiză de cercetare descriptivă care explorează experiențele și recomandările persoanelor diagnosticate cu cancer 
pulmonar de la prezentarea bolii până la diagnostic, tratament și monitorizare. Datele au fost colectate prin 
completarea unui sondaj online disponibil pentru persoanele diagnosticate cu cancer pulmonar din Regiunea 
Europeană a OMS.

| Participanții la sondaj

Sondajul a fost completat de 991 participanți din 25 de țări europene. Majoritatea au fost femei (70,3%) cu vârsta între 
55-64 de ani (39,4%). Un total de 75,2% au fost diagnosticați cu „cancer pulmonar fără celule mici – adenocarcinom”, 
54,4% aveau stadiul IV al bolii, iar 57,7% au confirmat că tumoare a fost pozitivă în ceea ce privește markerii 
moleculari.
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| Rezultate

Procesul de diagnosticare

Un număr substanțial de participanți a experimentat întârzieri semnificative în ceea ce privește primele semne și 
suspiciunea unui cancer pulmonar până la diagnosticarea bolii și începerea tratamentului.

Potrivit participanților la sondaj, măsura care ar ajuta cel mai mult la obținerea unui diagnostic precoce al cancerului 
pulmonar este implementarea programelor de screening (64,0%). În plus, mai mult de 1 din 3 persoane chestionate 
au evidențiat nevoia unei instruiri mai bune a medicilor primari în depistarea timpurie și importanța scurtării timpilor de 
așteptare în stabilirea unui diagnostic.

Măsurile prioritare cheie pentru îmbunătățirea experienței în procesul diagnosticării au fost: servicii de urmărire rapidă 
care reduc timpii de așteptare (83,5%), furnizarea unui nume de către echipa de asistență medicală și a unui număr 
de contact direct, dacă este necesar (73,4%), precum și acordarea de sprijin și informații clare despre procesul de 
diagnosticare (72,1%).

Instruirea referitor la efectele secundare și complicații este apreciată ca fiind o măsură prioritară în pe traiectoria 
diagnostic - tratament (80,1% au considerat-o ca fiind o prioritate ridicată).

Parcursul până la tratament

Participanții au raportat trei tipuri principale de informații care i-ar putea ajuta în luarea unei decizii în ceea ce privește 
tratamentul: opțiuni de tratament disponibile (79,3%), avantajele și dezavantajele fiecărei opțiuni de tratament 
(73,8%) și posibile efecte secundare și riscuri (69,8%).

40,3% au așteptat mai mult de o lună de la apariția primelor simptome până la contactarea unui medic

1 din 5 participanți a trebuit să aștepte mai mult de o lună pentru a obține o programare pentru consult medical 
primar

27,3% au așteptat mai mult de lună de la prima lor consultație medicală până au reușit să consulte un specialist în 
probleme pulmonare

28,2% a declarat că a trebuit să aștepte mai mult de o lună de la prima consultație cu un specialist pentru 
diagnosticarea cancerului pulmonar

43,2% nu a primit tratament în prima lună de diagnostic



| Rezultate

Primirea de informații ușor de înțeles este esențială în luarea unei decizii privind tratamentul. Cu toate acestea, numai 
52,7% au confirmat că au primit și au înțeles toate informațiile de care au avut nevoie înainte de a semna documentul 
de consimțământ informat. A existat un număr considerabil de participanți care au raportat lipsa unor informații înainte 
de tratament, în special atunci când au primit farmacoterapie (adică terapie țintită).

Jumătate dintre participanți au sugerat folosirea cuvintelor și termenilor uzuali (56,0%) și importanța unei conversații 
cu specialistul lor (51,1%) pentru a înțelege mai bine documentul de consimțământ informat și pentru a aduce 
îmbunătățiri procesului de decizie privind tratamentul.

Principala prioritate raportată pe parcursul procesului de tratament a fost îmbunătățirea sprijinului referitor la 
gestionarea efectelor secundare (în special gestionarea durerii), prin trimiterea către profesioniștii parteneri din 
domeniul sănătății, instruirea referitor la autogestionare și îmbunătățirea accesului la echipa medicală și de asistență.

Tratament cu susținere

Tratamentul cu susținere reprezintă o componentă cheie pentru un proces de îngrijire optim. Cu toate acestea, 35,4% au 
recunoscut că nevoile lor generale nu au fost abordate suficient de echipele de asistență medicală. Când au fost întrebați 
de aspecte din viața lor care nu au fost abordate de echipa medicală, participanții au identificat sfera emoțională (52,5%), 
fizică (39,7%) și socială (31,3%) ca nevoi nesatisfăcute.

A existat un consens în rândul participanților referitor la faptul că profesioniștii în domeniul medical nu trebuie să aștepte 
până când oamenii își expun în mod explicit nevoile pentru a-i informa cu privire la serviciile de asistență disponibile. 
Conform a 3 din 4 participanți (74,9%), echipele de asistență medicală trebuie să informeze oamenii cu privire la serviciile 
de asistență înainte de începerea tratamentului.

Accesul este o chestiune importantă în procesul de tratament. Jumătate dintre respondenți ar fi preferat să primească 
informații de  la echipa medicală prin telefon în situații non-urgente, urmate de o întâlnire față-în-față în decurs de 1 – 3 
zile (23,2%).

Comunicarea dintre persoanele cu cancer pulmonar și profesioniștii din domeniul sănătății este esențială pentru o îngrijire 
corespunzătoare și sprijin pe parcursul bolii, însă un număr semnificativ de participanți au declarat că nu au primit 
informații și îndrumări. Tipul de informații de care au avut nevoie cel mai mult a fost referitor la studiile clinice (48,2%), 
urmat de probleme emoționale și sociale (40,3%) și planificarea în avans a tratamentului (38,6%)
Jumătate dintre participanți (49,2%) au declarat că nu au împărtășit toate aspectele stării lor de sănătate cu echipa 
medicală. Accesul la consultații oferite de personal medical specializat în cancer (44,1%), consultații medicale mai lungi 
(43,9%) și un punct central de contact (43,5%) au fost selectate ca fiind cele mai importante măsuri pentru a îmbunătăți 
comunicarea dintre persoanele cu cancer pulmonar și profesioniștii în domeniul sănătății.
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| APEL LA ACȚIUNE

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

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

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

info@lungcancereurope.euwww.lungcancereurope.eu


