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Este decizia dvs. daca doriti sau nu 

sa va prezentati la controlul 

sanatii pulmonare. 

Acesta brosura va va ajuta sa 
decideti. 

De ce oferim controale de sanatate pulmonara? 

 
Administrate de asistente specializate, testele de sanatate 
pulmonara urmaresc sa afle cat de bine functioneaza plamanii. 

 
Un test al sanatatii pulmonare poate ajuta la gasirea unor 
probleme precoce – adesea inainte de a simti ca ceva nu este 
in regula.  

 
Daca cancerul pulmonar sau o alta problema de respiratie sau 
de plamani se depisteaza la timp, tratamentul poate fi mai 
simplu si mai efficient. 

 
Pe cine invitam? 
In zona dvs. sunt oferite teste de sanatate pulmonara 
persoanelor  mai in varsta de 55 de ani si mai mici de 75 de ani 
care fumeaza sau au fumat. 
 

 

 
 
 

Testele NHS de sanatate pulmonara sunt diferite de testele 
NHS de sanatate. 
Chiar daca ati facut recent un test de sanatate, ar trebui sa 
luati in considerare sa va prezentati la un test de sanatate 
pulmonara. 
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Ce se intampla la un test de sanatate pulmonara?         Rezultatele verificarii sanatatii pulmonare 
 

Veti intalni o asistenta medicala la programarea dvs. pentru testul 
sanatatii pulmonare care va dura aproximativ 30 de minute. 

 
 

Asistenta va va pune intrebari cu privire la respiratia si 
sanatatea pulmonara generala. Va va intreba despre 
stilul dvs de viata, despre familie si istoricul medical . 

 
Acestia pot verifica cat de bine respirati pentru a afla 
daca exista probleme cu plamanii. Acesta este un test 
simplu prin care suflati intr-un aparat pe care il tineti in 
mana care se numeste spirometru. Aparatul masoara 
cantitatea de aer inspirata si expirata. 

 
Asistenta medicala va poate vorbi despre efectuarea 
unei radiografi pulmonare. Aceasta verifica semne 
precoce ale cancerului pulmonar care se numeste  
sreening de cancer pulmonar. 

 
Ei va vor intreba daca va pot pastra informatiile in fisier 
pentru a ii ajuta sa imbunatateasca programul de 
verificare a sanatatii pulmonare. 

 
Veti avea despul timp pentru a discuta cu asistenta 
medicala si a o intreba orice doriti. 

 
Puteti sa aduceti daca doriti un prieten, membru al familie sau 
partenerul in ziua de programare.

Exista trei rezultate posibile in urma verificarii sanatatii 

pulmonare 

 
Nu au fost gasite probleme. 
 

Se poate ca asistenta sa nu gaseasca nimic ca sa considere 
alte verificari suplimentare. Vom scrie medicului dvs. de 
familie pentru a-l informa despre aceasta programare. 

 
Trimitere la medical dvs. de familie. 
 

Daca se gasesc probleme cu respiratia sau plamanii, asistenta 
poate sa va trimita la doctorul dvs. de familie. Vom scrie 
medicului dvs. de familie ca sa stie despre programare. 

 
Propunere de scanare pentru screening-ul cancerului pulmonar. 
 

Dacă vi se oferă sau nu o scanare de depistare a cancerului 
pulmonar, va depinde de sansa dvs. de a face cancer pulmonar 
acum sau in viitor. Noi calculam riscul dupa stilul dvs. de viata, din 
istoricul medical si al familiei. Asistenta va va ajuta sa decideti 
daca testul este potrivit pentru dvs..Vom scrie medicului dvs. de 
familie ca sa stie despre programare
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Ce este cancerul pulmonar? Ce se intampla in timpul screening-ului cancerului  

      pulmonar? 
 

Cancerul pulmonar este unul dintre cele mai comune tipuri de 
cancer. 

 
Cancerul pulmonar este atunci cand celulele se divid anormal 
intr-un mod incontrolabil pentru a forma o tumora in plaman. 

 
De obicei, nu exista semen sau simptome in stadiile incipiente ale 
cancerului pulmonar. 

 
Depistarea timpurie a cancerului inseamna ca este mult mai 
probabil sa fie vindecat. 

 
In general cancerul pulmonar se dezvolta destul de lent 
pentru a fi depistat intr-un stadiu incipient prin intermediul 
low-dose CT (tomografie computerizata cu doza mica).  

 
Am creat aceasta verificare a sanatatii pulmonare pentru a 

ajuta la depistarea cancerului pulmonar timpuriu.

În timpul scanarii, vă veți așeza de obicei pe spate pe un  
pat care se deplasează lent inauntrul CT-ului. Scanerul  
are forma unui inel și se rotește in jurul unei mici secțiuni 
a corpului dvs. in timp ce treceti prin el. 
 

 Personalul specializat pregatit (numit radiografii) 
controleaza scanerul din spatele unui ecran din camera 
CT-ului. Veti putea să ii vedeti si sa vorbiti cu ei în 
timpul scanarii. 
Cand este efectuata o scanare, va trebui sa stati 
nemiscat si sa urmariti instructiunile simple de 
respiratie timp de 10 secunde. Acest lucru asigura 
ca imaginile sa nu fie neclare. 
 

Scanarea este nedureroasă si veți putea manca, bea sau  
conduce in mod normal dupa scanare. 

 
 
 
 

 

Ce este screening-ul cancerului pulmonar? 
 

Screening-ul cancerului pulmonar utilizează o scanare low-dose 
CT pentru a verifica semnele precoce ale cancerului pulmonar, 
înainte de a avea simptome. Acesta este un scan special care 
folosește o doză foarte mică de radiații și un computer pentru a 
face o fotografie detaliată a plamanilor. 
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Rezultatele screening-ului cancerului pulmonar 

 
Veti primi rezultatele dvs. in patru saptamani. Exista patru feluri de 
rezultate: 

 
Nu s-au gasit anomalii 

Aceasta inseamna ca nu s-au gasit semne de cancer pulmonar 
sau au fost vazute alte anomaly in timpul scanari.O sa trimitem 
rezultatele si o sa cerem sa reveniti pentru o alta scanare in doi 
ani. Cu toate acestea este inca posibil ca, cancerul pulmonar sa 
existe si ca scanarea sa fi ratat. Daca simtiti ceve care nu este 
normal cu dvs, inainte de urmatoarea scanare informati medicul 
dvs.. 

 
Scanare suplimentara  

Acest lucru inseamna ca de obicei exista unele umbre pe ecran. 
Este probabil ceva inofensiv, dar ar putea fi ceva grav (serios). O 
sa va scriem si o sa va cerem sa veniti pentru o alta scanare mai 
devreme decat in mod normal, in aproximativ trei luni, doar pentru 
a verifica. 
Rezultat anormal 

Acesta inseamna ca exista ceva anormal la scanare si aveti 
nevoie de teste suplimentare. O sa va sunam si o sa trimitem la 
spital pentru a-ti putea fi vazut de un doctor. Poate insemna ca 
aveti cancer pulmonar. Aproximativ jumatate dintre persoanele cu 
un rezulatat anormal vor avea cancer pulmonar. 
Constatare accidentala 

Acest lucru inseamna ca nu exista niciun semn de cancer 
pulmonar, dar exista semne ale altor probleme la scanare care 
pot avea nevoie de tratament sau sfaturi medicale. O sa va 
scriem  dvs. si medicului dvs. de familie, este posibil sa fie 
nevoie  sa va consultati medicul de famile sau un alt doctor. 

Exista beneficii si daune cand faceti screening-ul cancerului 
pulmonar. Ar trebui sa cititi informatiile din aceasta brosura 
pentru a va ajuta sa decideti daca doriti sa faceti un scan daca 
vi se ofera. 
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Care sunt avantajele posibile ale screening-

ului cancerului pulmonar? 

 

Care sunt posibilele riscuri facute de sreening-ul 

cancerului pulmonar?

Oameni au sanse de trei ori mai mari pentru a fi diagnosticati 
cu cancer pulmonar in stadiu precoce prin screening-ul 
cancerului pulmonar. Cancerul pulmonar depistat la timp 
poate fi vindecat. 

 
Cand este depistat la timp, tratamentul poate fi mai simplu si 
mai eficient. Cancerul pulmonar mic gasit la timp poate fi 
adesea indepartat complet prin intermediul unei operatii sau 
tratat cu radioterapie (folosind radiatii pentru a ucide celulele 
canceroase). 
Cercetatorii sugereaza ca screening-ul cancerului pulmonar 
reduce riscul de a muri de cancer pulmonar cu aproximativ 
25% dupa fiecare scanare (radiografie). 

 
De ce diagnosticul precoce face diferenta. 

 

Aveti doi plamani alcatuiti din cinci sectiuni numite lobi. 
Fiecare plaman este alcatuit din mii de saculeti asemanatori 
cu strugurii care se numesc alveole. 
Daca exista o problema pe o bucatica a unui plaman 

tratamentul timpuriu se poate concetra doar pe bucata 

afectata.  

O scanare low-dose CT (CT-ul cu doza mica) va va expune 
la o cantitate mica de radiatii. Este aceeasi cantitate ca 
aceea de aproximativ un an de radiatii din mediul natural. 

 
Cancerul pulmonar existent nu este gasit intotdeauna de 
screening si unii oameni cu cancer pulmonar nu vor fi depistati. 
Acesta se numeste un rezultat fals negativ si este foarte putin 
gasit in screening-ul cancerului pulmonar. Uneori, cancerul 
poate incepe sa se dezvolte dupa screening. 

 
La unii oameni, testul gaseste ceva , chiar daca nu au cancer 
pulmonar. Acesta se numeste un rezultat fals pozitiv ceea ce 
inseamna ca aveti nevoie de teste suplimentare, cum ar fi mai 
multe radiografii sau o biopsie. Acest lucru poate face oamenii sa 
se simta nelinistiti sau ingrijorati, iar aceste teste suplimentare 
prezinta riscuri. 

 
Pe langa faptul ca depisteaza cancere care au nevoie de 
tratament, screening-ul poate depista si cancere pulmonare care 
nu vor provoca niciodata rau unei persoane. Drep urmare, unii 
oameni vor fi diagnosticati si tratati inutil  pentru cancer pulmonar 
care nu s-ar fi depistat altfel. Acesta se numente 
‘supradiagnostic’. 

 
     Imaginea de mai sus a fost proiectata folosind resurse de la Freepik.com 
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Te ajuta sa iei o decizie 
 

Ce se intampla cu 250 de persoane care au screening pentru 
cancer pulmonar? 
Studiile arata ca 250 de persoane care fac doua low-dose CT-
uri prin urmare ce trec prin sreening-ul cancerului pulmonar: 

 

 
 
 

188 de persoane nu vor avea anomalii la nici 
o scanare. 

 
 
 

42 de persoane vor avea o scanare CT 
suplimentara  pe baza rezultatelor din primul test. 

Te ajuta sa iei o decizie 
 

Ce se intampla cu persoanele care merg la spital pentru teste 
suplimentare? 

 

 
3 vor avea radiografii suplimentare dar nu 
teste. Ei nu vor avea cancer pulmonar. 

 
 
 

7 vor avea teste suplimentare, cum ar fi  
biopsia. Ei nu vor avea cancer pulmonar. 

 
Mai putin de 1 din cele 500 de persoane 
vor avea o operatie care a fost suspectata 
de cancer pulmonar dar ulterior i s-a spus 
ca nu a fost gasit cancer. 

 
 

10 vor avea alte teste, cum ar fi o biopsie. Ele 
au cancer pulmonar. Acestor persoane li se 
va oferi tratament – cel mai adesea o operatie 
–aceasta poate vindeca cancerul. 

 
 
 
 

20 de persoane vor merge la spital pentru 
teste suplimentare. 

Cel putin 1 persoana in plus in fiecare 250 examinate vor 
supravietui cancerului pulmonar daca nu au fost examinati. 

 
Verificarile de sanatate ale cancerului pulmonar facute de NHS 
 vor diagnostica 3,400 de cazuri de cancer pulmonar, foarte 
multe in stadiul incipient. 12 
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Care sunt simptomele cancerului pulmonar? Vreti sa aflati mai mult? 
 

Cancerul pulmonar poate incepe sa se dezvolte intre radiografii 
si screening, sau poate uneori sa nu existe cancer pulmonar. 
Este important sa va uitati la orice lucru neobisnuit cu dvs. in 
special: 

 
Tuse persistente sau schimbari in tusele normale  
Expectoriatie de sange print tuse 
Scurtarea respiratiei 
Oboseala inexplicabila sau pierderea in greutate 
O durere sau durere in timpul respiratie sau 
cand tusiti 

Lipsa apetitului 

    
Daca observati orice dintre aceste schimbari , consultati 
medical dvs. de familie cat mai repede posibil. Nu asteptati 
o alta radiografie. 

 
Ce pot face pentru a reduce riscul meu de cancer 
pulmonar? 

 
Cel mai bun lucru pe care il puteti face pentru a preveni cancerul 
pulmonar este sa nu fumati. 

 
Daca fumati si doriti sa va opriti, exista servicii gratuite, locale si 
experte. Asistenta medicala la testele de sanatate al plamanilor 
va poate pune in legatura cu aceste servicii. Aveti de trei ori mai 
multe sanse sa renuntati la fumat cu ajutorul unui serviciu anti-
fumator.  
Intrebati medical dvs. de familie despre serviciul local       
gratuit. 
Contactati NHS Anti-fumat la 0300 123 1044 sau 
vizitati  www.nhs.uk/smokefree. 

Pentru mai multe informatii despre cancerul pulmonar, 
controale de sanatete pulmonara si sfaturi despre fumat vizitati: 

 
NHS Lung Cancer Information 
(NHS Informatii despre Cancerul 
Pulmonar) 
https://www.nhs.uk/conditions/lung-cancer/ 
NHS Smokefree 
(NHS Anti-fumat) 
www.nhs.uk/smokefree 
Cancer Research UK 
(Cercetarea Cancerului 

 UK) 
www.cruk.org/lunghealthchecks 
www.cruk.org/about-cancer/lung-cancer 
www.cruk.org/smoking 
Roy Castle Foundation 
https://www.roycastle.org/help-and-support/lung-cancer- 
information/ 

 
 

           Detalii de contact locale 

           O notificare de confidențialitate despre acest proiect poate fi gasita pe site-ul NHS Anglia  
https://www.england.nhs.uk/homepage/ 

http://www.nhs.uk/smokefree
http://www.nhs.uk/conditions/lung-cancer/
http://www.nhs.uk/smokefree
http://www.cruk.org/lunghealthchecks
http://www.cruk.org/about-cancer/lung-cancer
http://www.cruk.org/smoking
http://www.roycastle.org/help-and-support/lung-cancer-
http://www.england.nhs.uk/homepage/

