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PIERWSZA SZANSA:
PROFILAKTYKA!
Nie pal papierosów! Palacz jest 15-30 razy bardziej nara¿ony
na zachorowanie na raka p³uc.
Czêsto siê badaj jeœli:
- ¿yjesz lub pracujesz w warunkach wysokiego ryzyka!
(np. masz kontakt z azbestem)
- masz inne choroby p³uc
- w rodzinie wyst¹pi³ rak p³uca.
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DRUGA SZANSA:
WCZESNE WYKRYCIE!
Nie lekcewa¿ d³ugo utrzymuj¹cego siê kaszlu, krwioplucia,
dusznoœci, bólu w obrêbie klatki piersiowej, chrypki.
Zwróæ uwagê lekarza, jeœli leczenie jest nieskuteczne.
Wczesne wykrycie choroby oznacza szansê na ca³kowite wyleczenie,
zw³aszcza jeœli mo¿liwe jest leczenie operacyjne.
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TRZECIA SZANSA:
DIAGNOSTYKA GENETYCZNA!
Jeœli TY lub ktoœ z Twojej rodziny zachorowa³ na raka p³uca,
pytaj lekarzy o diagnostykê genetyczn¹ choroby!
Rak p³uca nie jest chorob¹ jednorodn¹. Dziêki rozwojowi nauki potrafimy
zidentyfikowaæ jego ró¿ne cechy genetyczne u ró¿nych osób, w tym mutacje
odpowiedzialne za rozwój guza lub opornoœæ na leczenie. Wykrycie tych
mutacji daje szansê na dobór odpowiednio wycelowanego leczenia.
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CZWARTA SZANSA:
NOWOCZESNE LECZENIE CELOWANE!
SprawdŸ, czy szpital w którym siê leczysz ma kontrakt
na program lekowy leczenia raka p³uca lekami celowanymi.
Nowoczesne leczenie celowane to leczenie „szyte na miarê”, przeznaczone dla chorych,
u których wystêpuje konkretna cecha genetyczna. Chorzy, u których diagnostyka genetyczna
potwierdzi³a istnienie mutacji w genie EGFR lub tzw. rearan¿acjê genu ALK powinni
zostaæ w³¹czeni do programów lekowych, w których stosuje siê nowoczesne leczenie
ukierunkowane molekularnie. Dziêki terapii takimi lekami, chorzy nawet z zaawansowanym
rakiem p³uca mog¹ ¿yæ znacznie d³u¿ej i w wiêkszym komforcie.
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PI¥TA SZANSA:
PRZE£AMYWANIE OPORNOŒCI NA LECZENIE CELOWANE!
Jeœli Twoje leczenie celowane przesta³o dzia³aæ i masz
progresjê choroby, nie poddawaj siê, porozmawiaj z lekarzem
o dalszych mo¿liwoœciach Twojej terapii.
Nawet bardzo skuteczne leczenie celowane mo¿e po pewnym czasie przestaæ dzia³aæ.
Komórki nowotworowe broni¹c siê przed zniszczeniem wytwarzaj¹ nowe mutacje,
powoduj¹ce opornoœæ na dotychczasowe leczenie. Nie poddawaj siê i zapytaj lekarza
o nowe mo¿liwoœci i kolejne linie leczenia, daj sobie pi¹t¹ i kolejne szanse.
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