Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na
najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z
witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa
urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących
cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności
Portal Informacje Katalog firm Praca Szkolenia Wydarzenia Porównania międzylaboratoryjne
Kontakt

Laboratoria
.net
Innowacje
Nauka
Technologie

Logowanie Rejestracja

pl

Naukowy styl życia
Nauka i biznes
●
●
●
●
●
●

Nowe technologie
Felieton
Tygodnik "Nature"
Edukacja
Artykuły
Przemysł

Strona główna › Informacje

Rak nie czeka, liczy się czas
Dostęp do badań diagnostycznych, zarówno w 2020 jak i 2021 roku był niewystarczający –
twierdzi ok. 75% respondentów biorących udział w ankiecie, na podstawie której powstał
raport „Opinie pacjentów nt. opieki i leczenia raka płuca w Polsce”. Dokument został
przygotowany przez Sekcję Raka Płuca Fundacji TO SIĘ LECZY w partnerstwie Polskiej
Grupy Raka.

Z ankiet wynika, że diagnostyka wydłużyła się o 9 miesięcy.
- Ciągle było coś przekładane, odwoływane, zdarzało się, że nie chciano nas przyjąć. Był okres,
w którym placówki były co chwilę zamykane, bo ktoś miał Covid-19 i przez 2 tygodnie nie można było
z placówki korzystać – wskazywał jeden z pacjentów biorących udział w badaniu przeprowadzonym
przez Fundację.
Trudności z dostępem do nowoczesnego leczenia
Respondenci wskazali jako największe trudności w procesie leczenia:
●
●
●

dostęp do nowoczesnych terapii (około 60%),
czas oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych (ponad 50%),
czas oczekiwania na leczenie (ponad 50%) i dostęp do badań diagnostycznych (ponad 40%).

Szczególnie niepokoić może wskazywany przez respondentów „zbyt długi okres trwania diagnostyki”
jak również znacznie utrudniony dostęp do diagnostyki, w szczególności molekularnej.
- Wyniki ankiety, na podstawie której powstał raport, odzwierciedlają realny obraz opieki
onkologicznej nad pacjentami z rakiem płuca w Polsce. Drastycznie obnażyły wszystkie słabe punkty
ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej tej grupy chorych. Nie ulega wątpliwości, iż należy jak
najszybciej znaleźć rozwiązania, aby pacjenci mogli być odpowiednio diagnozowani, a następnie
optymalnie leczeni według aktualnej wiedzy medycznej. Wielu pacjentów odeszło nie doczekawszy
leczenia. Dlatego też musimy zrobić wszystko, aby poprawić sytuację pacjentów z rakiem płuca
w Polsce – podkreśla Aleksandra Wilk, Koordynator Sekcji Raka Płuca Fundacji TO SIĘ LECZY.
Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, Konsultant Krajowy ds. Onkologii Klinicznej zwracać uwagę,
jak bardzo epidemia spowodowała znaczące osłabienie wydolności diagnostyki prowadzonej w raku
płuca.
- Przekształcenie wielu oddziałów pneumonologicznych w ośrodki „Covid” spowodowało niekorzystne
zmiany w strukturze zaawansowania pierwotnego – obecnie zwiększa się odsetek chorych na raka
płuca z bardziej zaawansowanym nowotworem. Należy ustalić priorytety – uważam, że priorytetem
powinno być dążenie do poprawienia rokowania chorych na nowotwory – mówi prof. Krzakowski.
Potrzebna edukacja i współpraca środowisk medycznych
Akcja edukacyjna prowadzona m. in. przez Polską Grupę Raka Płuca przy współpracy
z Organizacjami Pacjentów jest, jak widać, niewystarczająca. Chorzy i ich rodziny nie mają
potrzebnej wiedzy i świadomości na temat aktualnych możliwości diagnostyczno-terapeutycznych
raka.
- Niewielu chorych uczestniczy w badaniach klinicznych, które bardzo często są jedyną formą
dostępu do innowacyjnego leczenia dla wybranych populacji chorych – zaznacza prof. dr hab. n. med.
Dariusz Kowalski, Prezes Polskiej Grupy Raka Płuca, Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy
Instytut Badawczy w Warszawie.

Umieralność pacjentów na raka płuca w Polsce możemy zmniejszyć dzięki dialogowi środowisk
medycznych, zaczynając od lekarzy POZ, pielęgniarek, przez specjalistów, placówki medyczne,
samych pacjentów, resort zdrowia i NFZ. Tylko w ten sposób można wypracować konieczne
rozwiązania i sprawić, by opieka skoordynowana zaczęła dobrze działać.

– Tak szeroka współpraca jest szansą na spadek umieralności na raka płuca w Polsce, ale również na
wieloletnie przeżycia. Ważnym elementem tego procesu jest profilaktyka. Rak płuca może być
chorobą przewlekłą, pod warunkiem, że będzie diagnozowany i leczony w sposób kompleksowy –
dodaje Aleksandra Wilk.
Metoda badawcza raportu
Sekcja Raka Płuca Fundacji TO SIĘ LECZY przeprowadziła odpowiednio w 2020 oraz 2021 roku dwa
badania ankietowe w formule online za pośrednictwem narzędzia internetowego webankieta.pl.
Celem anonimowego badania było poznanie aktualnych potrzeb i wyzwań stojących przed pacjentami
z rakiem płuca w systemie opieki zdrowotnej oraz wpływu pandemii koronawirusa na sytuację tej
grupy chorych w Polsce. Głównymi odbiorcami ankiety byli pacjenci zrzeszeni w dwóch grupach
wsparcia na Facebook, tj. Rak Płuca – To Się Leczy oraz Rak Płuca, jak również odbiorcy pacjenckich
profili społecznościowych prowadzonych przez organizacje pacjentów m.in. Rak płuca – wiedza
i wsparcie, Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca w Szczecinie i Gdańsku i innych ośrodkach.
W ankiecie największa liczba respondentów reprezentowała grupę wiekową 60+ średnio ok. 75%.
Większość ankietowanych (ok. 2/3) zarówno w 2020 roku jak i 2021 stanowiły kobiety.
Beata Igielska
Źródło: pap.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/31364.html
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Wirus podobny do SARS-CoV-2 może zakażać
ludzi
Badacze odkryli, że wirus - Khosta-2 może zakażać komórki człowieka.
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Odporność na niektóre alergeny pokarmowe

może chronić przed COVID-19
Informuje pismo „Frontiers in Immunology“.
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Mózg zawodników MMA ma szansę na
regenerację
Mogą zauważyć poprawę swojej pamięci po zaprzestaniu walk.
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Polska na jednym z ostatnich miejsc pod
względem innowacyjności
Wynika z najnowszej edycji Europejskiego Rankingu Innowacyjności.
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Szczepionka donosowa lepiej ograniczyłaby
SARS-CoV-2
Broniłaby nas w miejscu wnikania wirusa.
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Władze UAM zapowiadają oszczędzanie
energii elektrycznej
Przygotowywany jest w tej chwili plan oszczędnościowy.
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NCN zaprasza zagranicznych naukowców do
Polski
Trwa ostatni nabór programu POLONEZ BIS.
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Terapia lodami pacjentów w trakcie
chemioterapii
Lody zmniejszają cierpienie chorego.
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