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Opieka nad pacjentem w przebiegu raka
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Summary:
Introduction. Lung cancer is the leading cause of cancer-related deaths in
the male population. It is also a significant cause of women's death.
Aim. The aim of the study is to analyze selected aspects of nursing care for
a patient with lung cancer.
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Materials and methods. The paper analyzes literature on patient care in the
course of lung cancer and mapping nursing diagnoses and interventions
Conclusions. Lung cancer significantly modifies the patient's quality of life.
based on
standardized terminology.
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