Experiências dos pacientes de câncer de pulmão durante o
COVID-19
Insights do Brasil

Introdução
A pandemia de COVID-19 teve um impacto profundo nos pacientes, incluindo aqueles
que vivem com câncer de pulmão, e nos sistemas de saúde em todo o mundo.
A Global Lung Cancer Coalition (GLCC), uma aliança de 42 organizações de pacientes de 30
países em todo o mundo, queria entender se o COVID-19 ainda está impactando os cuidados
que os pacientes recebem e comparar as experiências de pacientes em diferentes países.
Em dezembro de 2021, a GLCC compartilhou uma pesquisa global online sobre a experiência
do paciente. A pesquisa durou oito semanas e recebeu 555 respostas de pacientes em 21
países.
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Apelo à ação

Membros da GLCC querem que os direitos descritos na sua carta de direitos dos
pacientes sejam implementados. Estes incluíem garantir que todos os pacientes com
cancêr de pulmão tenham acesso a cuidados de saúde de qualidade; acesso a
autodeterminação informativa, que inclui envolvimento de pacientes na tomada de
decisões; e que lhes seja garantida a sua integridade física e mental.

Mais Informações
O membro do GLCC no Brasil é Oncoguia Institute:
http://www.oncoguia.org.br
Para obter mais informações sobre esta pesquisa e o trabalho do GLCC, visite nosso
site: https://www.lungcancercoalition.org/
Você pode enviar um e-mail para nossa secretaria em: glcc@roycastle.org
Open link

