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TAKDİM 
 
Türkiye’de hasta ve hasta yakınlarının çektiği en önemli 
sıkıntılardan birisi hastalıkları konusunda yeterince bilgi 
sahibi olamamalarıdır. Eğer hastalık uzun süreli ise, hastanın 
yaşamını belirleyici şekilde etkiliyor ve aynı zamanda tanısı 
ve tedavisi karmaşık bir nitelik gösteriyor ise, bu sorun çok 
daha önemli hale gelmektedir. Çünkü karmaşıklık hastalığı 
konusunda yeterince bilgi sahibi olamayan hastayı zaman 
zaman tedavi sürecinde yanlış kararlara götürebilmekte, çok 
önemli zaman ve imkan kayıplarına neden olabilmektedir.  
 
Hastanın kendi bedenine ait sorunlarda bilgi sahibi olması ve 
böylece doğru kararlar verebilme imkanı kazanması aynı 
zamanda temel insan haklarının bir gereğidir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Her şeye rağmen hastanın, hastalığı konusunda yeterince bilgi 
sahibi olmasının gerekli ve yararlı olduğu açıktır. Böylece 
hasta, ilk kabullenme sıkıntısını aştıktan sonra, gerekli 
destekle hem hastalığı ile mücadele etmede daha kararlı 
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olacak, hem de en doğru kararları almada daha rahat 
düşünebilecektir. 
 
Tanısını, ender rastlanılan durumlar hariç çoğu kez kolayca 
koyduğumuz, tedavisi için çok şeylerin yapılabildiği akciğerin 
kötü huylu (habis) tümörü olan akciğer kanserinin, tanıdan 
sonra tedavi süreci, dikkatle ve sabırla kat edilmesi gereken 
uzun, ama sonuçta başarılı olunabilecek bir yoldur. Bu yol, 
hasta, ailesi ve tedaviyi yapan merkez arasında, uzun süreyi 
kapsayacak bir anlayış, uyum ve işbirliğini gerektirir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hastanın hekimi, hastasına ve yakınlarına açık olmalı, güven 
vermeli ve detaylı çalışmalıdır. Hasta ve yakınlarının tanıyı 
öğrenince soracak bir çok soruları olur, sorular zaman 
ilerledikçe artar. Hekim, bu sorulara hasta ve yakınlarını 
yeterince aydınlatacak düzeyde cevaplar verebilmelidir. 
Akciğer kanseri, tanıdan tedaviye uzun bir süreç olduğu için, 
doğal olarak hasta ile hekimi arasında, sıradan bir hasta – 
hekim ilişkisi ötesinde yakın bir dostluk kurulur. 
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Akciğer kanseri olan bir hasta, hastalığını bilmelidir. Bu 
noktada hasta yakınlarının en büyük korkusu, hastalığını 
öğrenen hastanın çok üzüleceği, hayata küseceği ve bu 
habere dayanamayacağı üzerinedir. Halbuki, hastaların büyük 
çoğunluğunda bunun tersi olur. Önce sıkılan ve bunalan 
hasta, ilk şoku atlattıktan sonra, hemen o anda tedavi ve 
çözüm yoları aramaya, böylece tedavi için bugün sahip 
olduğumuz büyük imkanları kullanmaya başlar.  
 
Unutmamak gerekir ki, dünyada yüz bine yakın araştırmacı 
bilim insanı akciğer kanseri üzerine çalışmakta, tıp ve ilaç 
endüstrisi yılda milyarlarca Amerikan Doları değerinde 
araştırma ve yatırım çalışmaları yapmaktadır.  Türkiye’ye de 
bu imkanların tamamı ulaşmaktadır. Devletimiz yararı 
kanıtlanmış her türlü tedavi yöntemini uygulatmakta ve bunu 
sosyal güvence altına almaktadır. Ülkemizde, hastalığını bilen 
hasta, yanlış değerlendirmelere kapılmayacağından mevcut 
olan bütün tedavi imkanlardan yararlanma şansını da 
kazanmış olur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elinizdeki bu kitapta, akciğerlerin kötü huylu tümörleri, yani 
akciğer kanserleri hakkında, bu hastalığa yakalanan hastalar 
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ve onların yakınlarını oldukça detaylı bir şekilde aydınlatacak 
bilgiler verilmektedir. Ayrıca kitap, hasta ve hasta 
yakınlarının akciğer kanseri hakkında yeterince bilgilenmesi 
için gereken sorulara açık ve anlaşılır cevaplar vermeyi, 
hastayı hastalığı hakkında ne yapması ve nasıl yapması 
konusunda aydınlatmayı da amaçlamaktadır.  
Kitapta, önce akciğerler ve kanser hakkında bilgi 
verilmektedir. Takiben akciğer kanserinin nedenleri, 
oluşumu, belirti ve bulguları, tanı, tedavi ve takibinde 
izlenen yol, tanıtıcı resimler ve şekiller yardımıyla 
anlatılmaktadır.  
 
Biliyoruz ki bilinçli hasta, hekimiyle ve tedavi ekibiyle en 
doğru yolda yürüme şansı kazanır.  
 
Kitabın, her yıl bu topluma karışan yaklaşık otuz binden fazla 
hasta ve yakınına yararlı olacağı umuduyla… 
 

 
Prof.Dr. Muzaffer Metintaş 
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