
by zwiększyć swoje szanse na lepsze leczenie 
i być partnerem dla swojego lekarza

#CzasMaZnaczenie

MASZ PODEJRZENIE  
ZAAWANSOWANEGO RAKA PŁUCA?

- sprawdź, co warto wiedzieć 
przed rozpoczęciem terapii,



Żeby określić typ nowotworu i dobrać 
najlepsze dla Ciebie leczenie, lekarze 
muszą pobrać z Twoich płuc materiał  
do badania.

STOPIEŃ 
ZAAWANSOWANIA 
I + II

• zabieg operacyjny
• chemioterapia uzupełniająca w przypadku usunięcia 

operacyjnego guza w stopniu II

STOPIEŃ 
ZAAWANSOWANIA 
III

• guz operacyjny: przedoperacyjna chemio/radioterapia 
+ zabieg operacyjny

• guz nieoperacyjny: jednoczasowa chemioradioterapia 
i podtrzymująca immunoterapia u pacjentów bez progresji

• guz nienadający się do miejscowej terapii:
-   chemioterapia indukcyjna + dalsza ocena 

lub
-  leczenie jak w st. IV zaawansowania 

STOPIEŃ 
ZAAWANSOWANIA 
IV

• leczenie systemowe (immunoterapia, immunochemioterapia, 
leczenie celowane, chemioterapia)

• brachyterapia
• najlepsza opieka wspomagająca

Opcje leczenia w zależności  
od stopnia zaawansowania choroby



Biomarkery oznaczane w  NDRP w zależności  
od podtypu i stopnia zaawansowania

Jeżeli rozpoznano u Ciebie 
niedrobnokomórkowego raka płuca 
(NDRP), upewnij się, że masz  
wykonane badania biomarkerów.

NIEDROB-
NOKOMÓRKOWY 

RAK PŁUCA
PŁASKONABŁONKOWY

NIEPŁASKONABŁONKOWY
(NAJCZĘŚCIEJ 

 GRUCZOŁOWY)

NIEOKREŚLONY 
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STADIUM III
(zaawansowany)
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ALK

ROS 1

EGFR
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ROS 1

STADIUM IV
(przerzutowy)

PD-L1

EGFR
ALK

ROS 1
PD-L1

EGFR
ALK

ROS 1
PD-L1

Jeśli nie stwierdzono u Ciebie obecności EGFR / ALK / ROS-1  
lub masz raka płaskonabłonkowego, konieczne jest badanie PD-L1.

Upewnij się, u swojego lekarza onkologa, czy masz wykonane badania 
biomarkerów, ponieważ ich wyniki oraz Twój stan ogólny pozwolą 
na wybór optymalnej dla Ciebie terapii. 

Nie każdy może być zakwalifikowany do nowoczesnego leczenia, ale każdy 
powinien mieć wykonane badania kwalifikujące. Jedynie oznaczenie obecności 
biomarkerów pozwala na zastosowanie innowacyjnej terapii, takiej jak 
np.  immunoterapia, immunochemioterapia czy leczenie celowane. 



Materiał wydano dzięki wsparciu 
firmy MSD Polska Sp. z o.o. i firmy Roche

INFOLINIA ONKOLOGICZNA DLA PACJENTÓW
tu uzyskasz pomoc w umówieniu wizyt i badań

woj. podlaskie – 85 66 46 888
woj. dolnośląskie – 71 368 94 83 
woj. pomorskie – 58 727 05 05

woj. świętokrzyskie – 41 367 42 08

RZECZNIK PRAW PACJENTA 
tu znajdziesz pomoc w razie trudności z dostępem do świadczeń medycznych

800 190 590

Aby uzyskać więcej informacji na temat raka płuca, wejdź na
www.pulmoinfo.pl

www.rakpluca.szczecin.pl
www.drobnokomorkowyrakpluca.pl

Odwiedź nasze grupy na Facebooku:
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