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Пътят на пациенти 
диагностицирани с ранен НДРБД

Ракът на белия дроб е водеща причина за смърт от  раково заболяване.1

В световен мащаб ежегодно над 2,2 милиона души се 
диагностицират с рак на белия дроб– приблизително 
85% от тях са с недребноклетъчен рак на белия дроб 
(НДРБД).1,2

Част от пациентите с НДРБД са диагностицирани, 
когато ракът им все още не се е разпространил извън 
белите дробове и близките лимфни възли  (ранен или 
локално авансирал стадий - Стадий I-III).3,4

Възможни пречки пред ранната диагностика са:5

Ранното откриване на НДРБД може да  
промени  лечението за пациентите и да 
увеличи наличните възможности.6

След като диагнозата ранен НДРБД се потвърди, трябва 
да се събере мултидисциплинарен екип, за да се 
гарантира, че всеки пациент получава лечението, което е 
подходящо за него.8,9

Изследванията показват, че персонализираните лекарства могат да 
предложат клинична полза и за пациенти с ранен НДРБД. В бъдеще 
изследването на биомаркери може да се препоръча за всички 
пациенти, независимо дали са диагностицирани с ранен или 
авансирал НДРБД.

включително химиотерапия или 
лъчетерапия, се прилага преди 
операцията, за да се намали размера 
на тумора и да се таргетират по-рано 
микрометастазите (малки групи от 
ракови клетки).10-12

Около половината от 
всички хора с ранен 
рак на белия дроб 
получават рецидив на 
раковото заболяване 
след операцията.14

Повечето пациенти с НДРБД 
в стадий I-III подлежат на 
операция, но времето на тази 
интервенция зависи от 
заболяването на всеки 
пациент.13

Дори след операцията, 
микрометастазите могат да 
останат и да са неоткриваеми със 
съвременните методи.
Адювантна терапия,
включително химиотерапия, 
лъчетерапия и таргетна терапия, 
се прилагат след операцията за
отстраняване на всички останали 
ракови клетки и намаляване на 
риска от рецидив.10

В Рош, ние сме поели ангажимент да предоставим на пациентите с ранен рак на белия 
дроб най-добрия шанс за излекуване, чрез проучване на нови лечения, които могат да 
доведат до по-трайни отговори, в съответствие с уникалните нужди на всеки пациент.
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