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Problematyka raka płuca 

• Najczęstszy nowotwór złośliwy wśród męskiej populacji; 

• główna przyczyna zgonów powodowanych przez choroby 
nowotworowe u obu płci; 

• wzrost zarówno w liczbie nowych zachorowań rocznie, jak 
i śmiertelności; 

• utajony przebieg powoduje, iż rozpoznanie zostaje postawione 
często na etapie choroby nieuleczalnej.  
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Wskaźnik przeżyć 1-rocznych w Polsce wynosił: 

•  34,9% u mężczyzn 

• 41,7% u kobiet 

 

Przeżyć 5-letnich : 

• 11.9% u mężczyzn 

• 16,9% u kobiet 
 

O szansach chorego decyduje czas postawienia diagnozy, stadium 
zaawansowania choroby, typ histologiczny nowotworu oraz czas jaki 

mija do rozpoczęcia leczenia.  

Dane Krajowego Rejestru 
Nowotworów (2003-2005) 
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Brytyjski standard 

• Od momentu zgłoszenia się do lekarza do momentu 
postawienia diagnozy nie powinno minąć więcej niż 
30 dni. 

• Od postawienia rozpoznania i ustalenia stopnia 
zaawansowania nowotworu do rozpoczęcia leczenia 
nie powinno minąć więcej niż 30 dni. 

W Polsce niestety w wielu przypadkach 
okres ten jest znacząco przekroczony 
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• Ograniczenia w dostępności związane z etapowością leczenia 

• Opóźnienia w zakresie udzielenia podstawowych świadczeń 

zdrowotnych  

 

 

Począwszy od opóźnienia postawienia adekwatnej diagnozy, 

przez opóźniony proces leczenia, szanse chorego na wyleczenie 

dramatycznie maleją. 

2014-03-27 www.korektorzdrowia.pl 5 

Problemy chorego 



Dane fundacji Watch Health Care (X/XI 2013 r.): 

• wizyta u pulmonologa -  ok. 1,4 mies. 

• tomografia komputerową klatki piersiowej - ok. 1,8 mies. 

• wizyta u torakochirurga - ok. 1 mies. 
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Walka z rakiem płuca to 
również walka z czasem 



Dane fundacji Watch Health Care 

• 15% chorych na raka płuca w Polsce jest operowanych 

radykalnie  -  na operację chory czeka średnio 0,7 mies. 

• Pozostali chorzy, po wcześniejszej wizycie u onkologa (ok. 2 

tygodnie), mają dwie możliwości leczenia - systemowe 

(chemioterapia, terapia ukierunkowana molekularnie) oraz 

radioterapię.  

• W kolejce do leczenia w ramach radioterapii paliatywnej spędza 

ok. 1,2 mies.  
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Droga chorego od podejrzenia raka płuca 
do rozpoczęcia leczenia.  
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Od pierwszego zgłoszenia się do lekarza 
do rozpoczęcia leczenia mija zatem ok. 

pół roku. 



Skutki dla pacjenta 

• Wczesne wykrycie nowotworu oraz szybkie podjęcie 
leczenia ma znaczący wpływ na późniejsze wskaźniki 
przeżycia pacjenta.  

• Zbyt późno postawiona diagnoza może odebrać 
pacjentowi szanse na szybkie podjęcie leczenia i 
czasami nawet doprowadzić do sytuacji, że możliwe 
będzie jedynie leczenie paliatywne.  
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Dziękuję za uwagę! 

Dziękuję za uwagę! 
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