
CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI DE FAPT DESPRE 
CANCERUL PULMONAR

Cancerul pulmonar este cel mai frecvent 
tip de cancer diagnosticat la nivel 
mondial. 

Cancerul pulmonar este pe primul loc și în 
România, atât ca număr de cazuri 
diagnosticate, cât și ca numar de decese 
înregistrate în rândul bărbaților. A 
devenit o cauză frecventă de mortalitate 
și în rândul femeilor.

În 2018 s-au înregistrat în România 
11.340 de cazuri noi de cancer pulmonar 
diagnosticate, reprezentând 13.6% din 
totalul cazurilor noi de cancer*.

Deși este o  afecțiune frecventă cu o rată de mortalitate ridicată, încă există 
concepţii eronate despre cancerul pulmonar. Accesul la informaţii corecte este 
critic în lupta împotriva cancerului pulmonar, așa că vă punem la dispoziţie o 
serie de informaţii care să combată miturile despre această boală.

Medicii ar trebui să 
acorde o mai mare 
atenţie pacienţilor 
nefumători. Pacienţii 
care au fumat sau 
fumează își asumă 
riscul îmbolnăvirii de 
cancer pulmonar. 

Cancerul pulmonar este 
cauzat exclusiv de fumat. 
Acesta este singurul 
factor de risc pentru 
această afecţiune. 

ADEVĂR
Progresul științific înregistrat în diagnosticarea și 
tratamentul cancerului pulmonar este semnificativ în 
ultimul deceniu. Rata de supraviețuire la 5 ani a 
crescut, la fel și calitatea vieții celor care se confruntă 
cu această boală.

ADEVĂR
La nivel mondial, se estimează că aproximativ 25% 
dintre pacienţii cu cancer pulmonar nu au fumat 
niciodată. Fiecare persoană cu cancer pulmonar 
este mama, tatăl, fiul sau fiica cuiva. Indiferent de 
cauza apariției acestei afecțiuni, orice persoană 
diagnosticată cu cancer pulmonar are nevoie de 
îngrijire de calitate şi de sprijin. 

ADEVĂR
Fumatul este principalul factor de risc pentru cancerul 
pulmonar. Există însă și alţi factori externi care pot 
provoca această afecţiune. Studiile au indicat că 
expunerea la radiații (radon), riscul ocupaţional de 
expunere la substanţe carcinogene (azbestul) și 
expunerea la poluare pot duce la cancer pulmonar. 

Doar persoanele în 
vârstă se îmbolnăvesc 
de cancer pulmonar. 
Nu este un tip de 
cancer care să afecteze 
tinerii. Aceștia nu ar 
trebui să se îngrijoreze.  

ADEVĂR
Cancerul pulmonar este diagnosticat în general la 
persoanele în vârstă, dar poate surveni de asemenea 
la persoanele mai tinere. S-a estimat că în 2018, 
peste 1600 de cazuri noi de cancer pulmonar au fost 
diagnosticate la persoanele cu vârste mai mici de 55 
de ani (14.3%).

ADEVĂR
E nevoie de un grup larg de persoane care să susțină  
un pacient cu cancer pulmonar, de la medici, asistente 
și grupuri de sprijin pentru pacienţi, la familie şi prieteni. 
Interacțiunea cu alte persoane poate oferi sentimentul 
de susținere, îi poate ajuta pe pacienţi în gestionarea 
acestei afecţiuni.

2009 2019MIT

Cancerul pulmonar este 
sinonim cu o condamnare 
la moarte. Situația 
pacienților cu cancer 
pulmonar nu s-a 
schimbat în ultimii zece 
ani. 
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Medicii oncologi sunt 
singurele persoane 
care pot ajuta pacienţii 
cu cancer pulmonar. 
Pacienţii nu necesită 
alt ajutor pe parcursul 
acestei experiențe. 
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