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Rak płuca 

Niniejsza broszura zawiera informacje na temat sposobów diagnozowania i leczenia raka 
płuca. 

W języku polskim posiadamy także broszury na temat chemioterapii, radioterapii, 
chirurgicznego leczenia nowotworów, skutków ubocznych leczenia raka, tego, jak osoby z 
chorobą nowotworową mogą sobie pomóc, przysługujących świadczeń oraz schyłku życia. 

Mamy nadzieję, że niniejsza broszura zawiera wszystkie niezbędne informacje. Jeśli 
jednak pojawią się jakiekolwiek pytania, dodatkowe informacje można uzyskać od 
lekarza lub pielęgniarki w szpitalu, w którym odbywa się leczenie. 

Dzięki pomocy naszych tłumaczy można porozmawiać na ten temat w języku polskim z 
naszymi specjalistami w dziedzinie onkologii. Można zadzwonić na bezpłatną infolinię 
wsparcia organizacji Macmillan dostępną pod numerem 0808 808 00 00, która jest czynna 
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 20.00. Osoby niedosłyszące mogą 
zadzwonić za pomocą telefonu tekstowego pod numer 0808 808 0121 lub skorzystać z 
usługi transmisji tekstu. Można też odwiedzić naszą witrynę internetową: 
macmillan.org.uk. 

Niniejsza broszura porusza następujące tematy: 

 Czym jest rak? 

 Płuca 

 Rodzaje raka płuca 

 Przyczyny i czynniki ryzyka 

 Objawy 

 Diagnozowanie raka płuca 

 Klasyfikacja według stadiów zaawansowania nowotworu 

 Leczenie 

 Badania kliniczne 

 Kontrolowanie objawów 

 Badania kontrolne 

 Odczucia pacjenta 

 Więcej informacji w języku polskim 

 

 

Lung cancer: Polish 
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Czym jest rak? 

Narządy i tkanki ciała ludzkiego zbudowane są z małych bloczków nazywanych komórkami. 
Rak to choroba tych komórek. 

Pomimo że komórki w poszczególnych częściach ciała różnią się pomiędzy sobą, większość z 
nich regeneruje się i rozmnaża w ten sam sposób. Zazwyczaj dzieje się to w sposób 
uporządkowany. Jeśli jednak proces ten wymknie się spod kontroli, komórki nadal dzielą się 
i tworzą guz nazywany nowotworem. 

Nie każdy nowotwór jest rakiem. Lekarze potrafią stwierdzić, czy nowotwór jest rakiem 
poprzez zbadanie pobranej z niego małej próbki tkanki lub komórek. Zabieg ten nazywany 
jest biopsją. Lekarz bada próbkę pod mikroskopem, aby sprawdzić, czy znajdują się w niej 
komórki rakowe. 

Komórki nowotworu łagodnego (niezłośliwego) mogą się rozrastać, ale nie rozprzestrzeniają 
się na inne obszary organizmu. Zazwyczaj nowotwór stanowi problem tylko wówczas, jeśli 
uciska sąsiednie organy. 

Komórki nowotworu złośliwego (raka) wrastają w sąsiednie tkanki. Niekiedy komórki 
rakowe przemieszczają się z miejsca, w którym pojawiły się po raz pierwszy (tzw. punkt 
wyjścia) do innych części ciała. Mogą to robić za pośrednictwem układu krwionośnego lub 
limfatycznego. 

Układ limfatyczny pomaga nam bronić się przed infekcjami i chorobami. Jest on zbudowany 
z cienkich przewodów nazywanych naczyniami limfatycznymi. Są one połączone z węzłami 
chłonnymi, które mają kształt fasolki i znajdują się w całym ciele. 

Kiedy komórki rakowe przemieszczą się do innej części ciała, zaczynają się powiększać i 
tworzą kolejny guz. Jest to nazywane rakiem wtórnym lub przerzutami. 

Płuca 

W klatce piersiowej mamy dwa płuca, dzięki którym możemy oddychać. Prawe płuco dzieli 
się na trzy części (nazywane płatami), a lewe – na dwa. 
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PŁUCA 

 

Gdy bierzemy oddech, powietrze przechodzi z nosa lub ust do tchawicy (łac. trachea), która 
dzieli się na dwie rurki, a każda z nich prowadzi do jednego płuca. Są one nazywane prawym 
i lewym oskrzelem. Rozgałęziają się one na mniejsze rurki, nazywane oskrzelikami. 
Oskrzeliki są zakończone milionami malutkich torebek wypełnionych powietrzem, 
nazywanych pęcherzykami płucnymi. 

Rodzaje raka płuca 

Istnieją dwa główne rodzaje raka płuca: 

 niedrobnokomórkowy rak płuca (ang. non-small cell lung cancer, NSCLC), 
 drobnokomórkowy rak płuca (ang. small cell lung cancer, SCLC). 

Około 15% przypadków raka płuca (mniej niż 1 na 5) to rak drobnokomórkowy; reszta to rak 
niedrobnokomórkowy. 

Przyczyny i czynniki ryzyka 

Palenie tytoniu – najczęściej rak płuca jest spowodowany paleniem papierosów. Bardziej 
intensywne palenie tytoniu zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania na raka płuca. 
Większe ryzyko zachorowania występuje u osób, które zaczęły palić w młodym wieku. 
Ryzyko rośnie także w przypadku palenia fajki, cygar lub marihuany. 

Rak płuca występuje także u osób, które nie palą i nigdy nie paliły papierosów. Około 10-
15% osób chorujących na raka płuca nigdy nie paliło.Inne czynniki ryzyka: 

Tchawica (łac. 
trachea) 

Oskrzeliki 

Prawe oskrzele Lewe oskrzele 

Pęcherzyki płucne 
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 Wiek – 80% przypadków raka płuca diagnozuje się u osób po 60. roku życia. 

 Kontakt z azbestem 

 Kontakt z gazem radonem 

 Ryzyko genetyczne – jeśli bliski krewny danej osoby miał raka płuca, może u niej 
występować zwiększone ryzyko zachorowania. 

Rakiem płuca nie można się zarazić i nie przenosi się on na inne osoby. 

Objawy 

Objawy raka płuca: 

 kaszel utrzymujący się przez ponad trzy tygodnie, 
 zmiana w przewlekłym kaszlu, 
 trudna do wyleczenia infekcja dróg oddechowych, 
 występujący coraz częściej brak tchu i świszczący oddech, 
 odkasływanie krwią zmieszaną z wydzieliną z płuc (flegmą), 
 ochrypły głos, 
 tępy lub ostry ból przy odkasływaniu, 
 utrata apetytu lub wagi, 
 trudności z przełykaniem, 
 nadmierne zmęczenie (uczucie wyczerpania) i apatia. 

Jeśli którykolwiek z powyższych objawów utrzymuje się przez ponad trzy tygodnie, należy 
zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu (ang. general practitioner, GP). Wszystkie te 
objawy mogą być spowodowane chorobami innymi niż rak. 

Diagnozowanie raka płuca 

Lekarz pierwszego kontaktu zbada pacjenta i skieruje go na badania. Jeśli uzna, że dane 
objawy mogą być spowodowane rakiem płuca, wyda skierowanie na prześwietlenie klatki 
piersiowej w trybie pilnym. W zależności od wyników prześwietlenia osoba może zostać 
skierowana do szpitala na konsultację u specjalisty i ewentualne leczenie. 

W szpitalu 
Przed wykonaniem badań lekarz specjalista przeprowadzi wywiad na temat ogólnego stanu 
zdrowia i problemów zdrowotnych w przeszłości. Jeśli wcześniej nie wykonano 
prześwietlenia płuca, zostanie ono wykonane teraz. 

Lekarz może skierować pacjenta na jedno lub więcej z poniższych badań. 
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Bronchoskopia – lekarz lub pielęgniarka bada wnętrze dróg oddechowych w płucu i w razie 
konieczności pobiera próbki komórek. Przed wykonaniem badania nie można jeść ani pić 
przez kilka godzin.  W znieczuleniu miejscowym i po podaniu leków uspokajających, przez 
nos lub usta pacjenta wprowadza się do płuca cienką, elastyczną rurkę. Badanie trwa około 
20 minut i po kilku godzinach pacjent może wrócić do domu. 

Tomografia komputerowa (TK) – badanie TK polega na zrobieniu serii zdjęć 
rentgenowskich, które składają się na trójwymiarowy obraz wnętrza organizmu. Badanie 
trwa 10-30 minut i jest bezbolesne. W jego trakcie pacjent otrzymuje małą dawkę 
promieniowania. Prawdopodobieństwo, że zaszkodzi ona pacjentowi lub komukolwiek w 
jego otoczeniu jest bardzo małe. Przed badaniem nie można jeść ani pić przez co najmniej 
cztery godziny. 

Pacjent może otrzymać barwnik w postaci napoju lub zastrzyku, co ułatwia lekarzowi 
obejrzenie poszczególnych obszarów. Przyjęcie barwnika może spowodować uczucie gorąca 
utrzymujące się przez kilka minut. Jeśli pacjent jest uczulony na jodynę lub ma astmę, może 
wystąpić u niego silniejsza reakcja na zastrzyk, dlatego powinien wcześniej poinformować o 
tym lekarza. 

Badanie PET-TK – połączenie tomografii komputerowej (TK) i pozytonowej emisyjnej 
tomografii komputerowej (PET). Badanie PET-TK daje dokładniejsze informacje na temat 
wielkości guza i tego, czy rozprzestrzenił się poza płuca. 

Biopsja płuca – tę procedurę przeprowadza się zazwyczaj w oddziale radiografii podczas 
tomografii komputerowej. Aby wywołać odrętwienie badanego miejsca, stosuje się 
znieczulenie miejscowe. Pacjent zostaje poproszony o wstrzymanie oddechu na czas 
wprowadzenia cienkiej igły przez skórę do płuca. Podczas badania używa się aparatu 
rentgenowskiego, aby upewnić się, że igła jest wprowadzana we właściwe miejsce. Lekarze 
pobierają próbkę komórek, aby zbadać je pod mikroskopem. Biopsja może powodować 
pewien dyskomfort, jednak trwa tylko kilka minut. Kilka godzin po biopsji pacjent może 
wrócić do domu. 

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa – lekarz lub pielęgniarka pobiera próbkę komórek z 
węzłów chłonnych szyi za pomocą cienkiej igły. 

Po biopsji płuca istnieje małe ryzyko pojawienia się powietrza między błonami 
pokrywającymi płuca. Stan taki jest nazywany odmą opłucnową. Objawy odmy opłucnowej 
to ostry ból w klatce piersiowej, brak tchu i uczucie ściśnięcia w klatce piersiowej. W 
przypadku wystąpienia takich objawów należy powiedzieć o nich pielęgniarce. 

Dalsze badania 
W przypadku stwierdzenia raka płuca pacjent może zostać skierowany na dodatkowe 
badania. Ich celem może być przygotowanie do operacji lub zebranie dalszych informacji o 
chorobie. Badania takie to: 
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 mediastinoskopia, 

 ultrasonografia wewnątrzoskrzelowa (EBUS), 

 ultrasonografia endoskopowa (EUS), 

 rezonans magnetyczny (MRI), 

 ultrasonografia jamy brzusznej, 

 izotopowe badanie kości, 

 badania czynności płuc. 

Lekarz lub pielęgniarka wyjaśni, które badania są potrzebne i na czym polegają. 

Oczekiwanie na wyniki badań może być bardzo stresujące. Niektórym osobom pomaga w 
takim okresie rozmowa z krewnym lub przyjacielem. Można także porozmawiać w języku 
polskim z naszymi specjalistami w dziedzinie onkologii pod numerem telefonu 0808 808 00 
00. 

Klasyfikacja według stadiów zaawansowania nowotworu 

Znajomość stadium zaawansowania nowotworu pomaga lekarzom dobrać odpowiedni 
sposób leczenia. 

Wyróżnia się cztery stadia raka płuca: 

 Stadium 1 ‒ Nowotwór jest mały i znajduje się tylko w płucu. 
 Stadium 2 lub stadium 3 ‒ Nowotwór zaatakował obszary wokół płuca. 
 Stadium 4 ‒ Nowotwór zaatakował inne części organizmu. 

W przypadku drobnokomórkowego raka płuca stosuje się inny podział na stadia 
zaawansowania choroby: postać ograniczona i postać rozsiana. Lekarz wyjaśni ten sposób 
klasyfikacji, jeśli go stosuje. 

Dla bezpieczeństwa drobnokomórkowy rak płuca leczy się zazwyczaj tak, jak gdyby 
nastąpiły już przerzuty. 

Leczenie 

Nie zawsze łatwo jest dobrać najlepszy sposób leczenia. Lekarz musi uwzględnić wiele 
czynników. Najważniejsze z nich to: 

 ogólny stan zdrowia pacjenta, 
 stadium zaawansowania raka, 
 prawdopodobne korzyści z leczenia, 
 prawdopodobne skutki uboczne leczenia, 
 opinie pacjenta na temat ewentualnych skutków ubocznych leczenia. 
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Należy zawsze omówić z lekarzem sposób leczenia, aby zrozumieć jego konsekwencje. Na 
spotkanie warto przyjść z osobą, która mówi zarówno po polsku, jak i po angielsku. Chociaż 
pomoc tłumaczy jest dostępna, pacjent powinien poinformować szpital z wyprzedzeniem, 
jeśli chciałby z niej skorzystać. 

Można także skorzystać z pomocy specjalistycznej pielęgniarki, z którą można porozmawiać 
o leczeniu. Pielęgniarka może także pomóc w różnych sprawach pomiędzy wizytami u 
lekarza. 

Pacjent zostaje poproszony o podpisanie formularza, w którym stwierdza, że rozumie, na 
czym polega leczenie, i wyraża na nie zgodę. Lekarz nie zastosuje żadnego leczenia, o ile 
pacjent nie wyraził na nie zgody. 

Zabieg chirurgiczny 
Zabieg chirurgiczny stosuje się często w leczeniu raka. Można to zrobić w przypadku 
niedrobnokomórkowych nowotworów płuca o niewielkich rozmiarach, które nie mają 
przerzutów. W przypadku drobnokomórkowego raka płuca zabieg chirurgiczny stosuje się 
rzadko. 

Trzy główne rodzaje operacji w przypadku raka płuc to: 

 Lobektomia – usunięcie płata płuca, 

 Pneumonektomia – usunięcie całego płuca, 

 Resekcja częściowa – usunięcie małej części płuca. 

Rodzaj operacji zależy od wielkości i umiejscowienia guza. 

Pacjenci często martwią się, że po usunięciu płuca nie będą mogli właściwie oddychać, 
jednak normalne oddychanie jest jak najbardziej możliwe, nawet gdy ma się tylko jedno 
płuco. Jeśli pacjent ma kłopoty z oddychaniem przed operacją, mogą one występować także 
później. 

Posiadamy dodatkowe materiały informacyjne w języku polskim na temat planowania 
zabiegów chirurgicznych oraz ich spodziewanych konsekwencji. 

Chemioterapia 
Chemioterapia to stosowanie leków przeciwnowotworowych (cytotoksycznych) w celu 
zniszczenia komórek rakowych. Leki przenoszone są przez krew, więc mogą dotrzeć do 
każdej części ciała. 

Chemioterapia to główny sposób leczenia drobnokomórkowego raka płuca. Może ona 
złagodzić objawy takie jak brak tchu, kaszel, odkasływanie krwią i ból w klatce piersiowej. 
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W leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca chemioterapię stosuje się czasami po 
operacji, aby zmniejszyć ryzyko nawrotu choroby. Chemioterapia może także zmniejszyć 
guzy przed operacją lub złagodzić objawy, jeśli wykonanie operacji nie jest możliwe. 

Posiadamy dodatkowe materiały informacyjne w języku polskim dotyczące chemioterapii i 
niektórych jej skutków ubocznych. 

Radioterapia 
W radioterapii wykorzystuje się urządzenie, które kieruje wiązkę promieni o dużej energii ze 
źródła znajdującego się na zewnątrz ciała na komórki rakowe, aby je zniszczyć, wywierając 
jedynie minimalny negatywny wpływ na zdrowe komórki. 

Radioterapia w przypadku drobnokomórkowego raka płuca 
Radioterapia jest czasami stosowana w leczeniu ograniczonej postaci drobnokomórkowego 
raka płuca. Może zostać użyta po chemioterapii (tzw. radioterapia wspomagająca, inaczej 
adiuwantowa), jeśli w jej wyniku guz znacznie się zmniejszył lub zaniknął. 

Czasami radioterapia jest stosowana równocześnie z chemioterapią. Jest to nazywane 
chemoradiacją. Obie metody leczenia mogą zatrzymać nawrót drobnokomórkowego raka 
płuca i u niektórych osób pomagają całkowicie usunąć wszelkie objawy raka. Równoczesne 
stosowanie chemioterapii i radioterapii może nasilić skutki uboczne przy obu sposobach 
leczenia. Lekarz lub pielęgniarka udzieli więcej informacji o leczeniu chemoradiacją. 

Drobnokomórkowy rak płuca może czasami zaatakować mózg. Aby zminimalizować to 
ryzyko, można zastosować rodzaj radioterapii nazywany profilaktyczną radioterapią czaszki. 
Terapii tej mogą być poddawani pacjenci z drobnokomórkowym rakiem płuca, jeśli 
chemioterapia przyniosła bardzo dobre rezultaty lub jeśli przeszli oni operację usunięcia 
nowotworu. 

Radioterapia w przypadku niedrobnokomórkowego raka płuca 
Radioterapia może być stosowana w celu leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca 
(radioterapia radykalna). Może ona zastąpić operację. Możliwe są różne metody stosowania 
radioterapii radykalnej; w razie potrzeby lekarz objaśni sposób leczenia. 

Jeśli guz blokuje drogi oddechowe, można zastosować radioterapię wewnętrzną, zwaną 
także radioterapią endobronchialną lub brachyterapią. W tej metodzie źródło 
promieniowania w postaci ciała stałego zostaje za pomocą bronchoskopu umieszczone na 
kilka minut w pobliżu guza. Następnie zostaje ono usunięte. Taką procedurę można 
powtórzyć dwa lub trzy razy. Promieniowanie jest kierowane bezpośrednio na guz, więc ma 
minimalny wpływ na zdrowe tkanki. Oznacza to, że występuje niewiele skutków ubocznych. 

Radioterapia paliatywna może być stosowana w celu ograniczenia objawów. W takim 
przypadku wykonuje się mniej zabiegów, co zazwyczaj ogranicza występowanie skutków 
ubocznych. 
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Radioterapia zewnętrzna nie sprawia, iż pacjent staje się źródłem promieniowania, w 
związku z czym może on całkowicie bezpiecznie przebywać wśród innych ludzi, w tym 
dzieci. 

Posiadamy dodatkowe materiały informacyjne w języku polskim dotyczące planowania 
radioterapii i niektórych jej skutków ubocznych. 

Terapie celowane w przypadku niedrobnokomórkowego raka płuca 
Terapie celowane wykorzystują różnice pomiędzy komórkami rakowymi i komórkami 
zdrowymi, a ich celem jest zatrzymanie wzrostu komórek rakowych. Lekarz albo 
pielęgniarka przedstawią takie rodzaje leczenia, jeśli są one właściwe dla danego pacjenta. 

Ablacja prądem o częstotliwości radiowej w przypadku niedrobnokomórkowego raka 
płuca 
W tej metodzie do niszczenia komórek rakowych używa się ciepła. Jest ona stosowana tylko 
w przypadku bardzo wczesnego etapu zaawansowania niedrobnokomórkowego raka płuca i 
inne rodzaje leczenia nie są odpowiednie. 

Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym i po podaniu środków uspokajających. 
Niekiedy zamiast tego stosuje się znieczulenie ogólne. Lekarz wprowadza igłę do guza w 
płucu. Zazwyczaj wykonuje się to z wykorzystaniem tomografu komputerowego, aby 
upewnić się, że igła została skierowana we właściwe miejsce. Następnie przez igłę przesyła 
się do guza fale radiowe, które podnoszą jego temperaturę i niszczą komórki rakowe. 

Przy tej terapii występuje bardzo niewiele skutków ubocznych, chociaż często zdarza się, że 
pacjenci odczuwają ból lub dyskomfort i po zabiegu czują się zmęczeni. Zazwyczaj trzeba 
zostać w szpitalu na noc. 

Terapia fotodynamiczna (ang. photodynamic therapy, PDT) 
Terapia fotodynamiczna (PDT) wykorzystuje lasery lub inne źródła światła w połączeniu z 
lekiem światłoczułym (nazywanym czasami środkiem fotouczulającym), aby zniszczyć 
komórki rakowe. 

Terapia PDT może być czasami stosowana, jeśli rak wrasta tylko w ścianę jednej z głównych 
dróg oddechowych (rak wewnątrzoskrzelowy) i w bardzo wczesnym stadium 
zaawansowania choroby. 

Lek światłoczuły jest podawany dożylnie w postaci płynu. Gdy lek zostanie wchłonięty przez 
komórki rakowe, światło lasera jest kierowane na guz za pomocą bronchoskopu. 

Terapia PDT sprawia, że pacjent jest uczulony na światło przez okres od kilku dni do kilku 
miesięcy, w zależności od podanego leku fotouczulającego. Przez ten czas należy unikać 
jasnego światła. Inne działania niepożądane to opuchlizna, zapalenie, brak tchu i kaszel. 

Ograniczanie objawów raka płuca 
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Podczas choroby mogą pojawić się nowe objawy, takie jak brak tchu lub kaszel. Mogą być 
one spowodowane rakiem, ale także inną przyczyną. Wystąpienie jakichkolwiek nowych 
objawów należy od razu zgłosić lekarzowi. 

Brak tchu – może być objawem bardzo niepokojącym. Istnieją sposoby leczenia i ćwiczenia, 
które mogą pomóc ograniczyć lub kontrolować brak tchu. Można też zrobić kilka rzeczy, aby 
ułatwić sobie życie z tym objawem. Mamy tu na myśli różne leki, terapie uzupełniające oraz 
techniki oddychania i relaksacyjne. 

Kaszel – Około 80% pacjentów z rakiem płuca kaszle; dostępne są różne sposoby leczenia, 
które pomagają złagodzić ten objaw. Należą do nich: teleradioterapia, chemioterapia 
paliatywna i różne leki. 

Wysięk opłucnowy – Sporadycznie rak płuca może powodować gromadzenie się płynu 
pomiędzy warstwami pokrywającymi płuco (wysięk opłucnowy). Lekarz może zazwyczaj 
odsączyć płyn przez wprowadzenie igły (kaniuli) w dany obszar. Igła jest przymocowana do 
rurki i płyn wycieka do worka drenażowego lub butelki. Czasami udaje się na nowo spoić 
dwie warstwy opłucnej. 

Ból – Niektórzy pacjenci cierpiący na raka płuca odczuwają ból. Takie objawy można 
zazwyczaj złagodzić za pomocą leków przeciwbólowych i innych metod kontrolowania bólu. 
Pacjenci mogą odczuwać również ból, jeśli nastąpiły przerzuty do kości. Istnieją różnorodne 
leki, takie jak bifosfonaty, które mogą pomóc w zmniejszeniu bólu. Lekarz może przepisać 
krótki cykl radioterapii. 

Badania kliniczne 

Badania kliniczne dotyczące raka przeprowadza się, aby znaleźć nowe i lepsze sposoby 
leczenia tej choroby. Badania przeprowadzane na pacjentach są nazywane badaniami 
klinicznymi. Uczestniczy w nich obecnie wiele szpitali. O prowadzonych aktualnie badaniach 
w zakresie raka płuc można porozmawiać ze swoim lekarzem. 

Badania kontrolne 

Lekarz lub wyspecjalizowana pielęgniarka prawdopodobnie zlecą regularne wykonywanie 
badań i prześwietleń. To dobry czas, aby porozmawiać o wszelkich problemach, które mogą 
się pojawić. Jeśli pacjent zauważy jakiekolwiek nowe objawy między wizytami kontrolnymi, 
powinien jak najszybciej poinformować o tym lekarza lub pielęgniarkę. 
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Odczucia pacjenta 

Po otrzymaniu informacji, że ma się raka, można się czuć przytłoczonym i odczuwać wiele 
różnych emocji, takich jak złość, uraza, wina, zmartwienie czy strach. Jest to normalna 
reakcja, stanowiąca część procesu, przez który przechodzi wiele osób, które próbują 
pogodzić się ze swoją chorobą. W takiej sytuacji żadne emocje nie są ani właściwe, ani 
niewłaściwe. Każdy musi poradzić sobie z chorobą na swój własny sposób. 

Więcej informacji w języku polskim 

 Broszura informacyjna na temat raka piersi 
 Broszura informacyjna na temat chemioterapii 
 Broszura informacyjna na temat zasiłków 
 Broszura informacyjna na temat raka jelita grubego 
 Broszura informacyjna na temat raka prostaty 
 Broszura informacyjna na temat radioterapii 
 Broszura informacyjna na temat skutków ubocznych leczenia nowotworu 
 Broszura informacyjna na temat leczenia operacyjnego 
 Jak można sobie pomóc? 

Niniejsza broszura została napisana, poprawiona oraz zredagowana przez zespół Macmillan 
Cancer Support’s Cancer Information Development. Została ona zatwierdzona przez 
naszego redaktora medycznego – dra Tima Ivesona, specjalistę onkologa klinicznego. 

Z podziękowaniami dla: pani Helen Sparkes, pielęgniarki klinicznej-specjalisty płuc zespołu 
Macmillan; pani Lindsey Fitzpatrick, pielęgniarki klinicznej-specjalisty płuc zespołu 
Macmillan; pani Dorindy Palmer, głównej pielęgniarki onkologicznej zespołu Macmillan; 
pani Sharron Newbold, pielęgniarki klinicznej-specjalisty płuc zespołu Macmillan; oraz osób 
chorych na raka, które przejrzały to wydanie. 

Niniejsza broszura została sporządzona na podstawie informacji z licznych, rzetelnych 
źródeł, w tym: 

 Crinò L, et al. Early stage and locally advanced (non-metastatic) non-small cell lung 
cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up 
(Niedrobnokomórkowy rak płuca – we wczesnym stadium zaawansowania oraz 
lokalnie zaawansowany (niemetastatyczny): zalecenia kliniczne ESMO dotyczące 
diagnostyki, leczenia i kontroli). European Society for Medical Oncology (Europejskie 
Towarzystwo Onkologii Klinicznej, ESMO). 2010. 

 D’Addario, et al. Metastatic non-small cell lung cancer: ESMO Clinical Practice 
Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up (Metastatyczny 
niedrobnokomórkowy rak płuca: zalecenia kliniczne ESMO dotyczące diagnostyki, 
leczenia i kontroli). European Society for Medical Oncology (Europejskie Towarzystwo 
Onkologii Klinicznej, ESMO). 2010. 
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 Lung Cancer. The Diagnosis and Treatment of Lung Cancer (Rak płuca. Diagnostyka i 
leczenie raka płuca). National Institute for Health and Care Excellence (Krajowy 
Instytut Zdrowia i Opieki Zdrowotnej, NICE). Luty 2011 r. 

Dokładamy wszelkich starań, aby przekazywane przez nas informacje były dokładne, jednak 
nie można zakładać, że odzwierciedlają one obecny stan badań medycznych, który 
nieustannie ulega zmianom. Osoby, które martwią się swoim stanem zdrowia, powinny 
skonsultować się z lekarzem. Organizacja Macmillan nie ponosi odpowiedzialności za 
jakiekolwiek szkody wynikające z nieścisłości podanych tutaj informacji lub informacji 
pochodzących od osób trzecich, takich jak informacje przedstawione na stronach 
internetowych, do których linki podano w niniejszej broszurze. 

© Macmillan Cancer Support 2014. Organizacja charytatywna zarejestrowana w Anglii i 
Walii (261017), Szkocji (SC039907) oraz na Wyspie Man (604). Z siedzibą przy: 89 Albert 
Embankment, London, SE1 7UQ. 
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