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WSPIERAMY PACJENTÓW Z
IDIOPATYCZNYM WŁÓKNIENIEM PŁUC

DZIŚ
STAWIĘ
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Dla osób, u których
zdiagnozowano IPF:
Porady, jak rozmawiać
z lekarzem o chorobie i
opcjach jej kontrolowania
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JAKIE SĄ
OBJAWY

IPF?

Idiopatyczne włóknienie płuc (IPF) jest chorobą
dotyczącą płuc. To poważna, dość rzadka choroba,
której zdiagnozowanie może być długotrwałe. Wiele
osób nigdy o niej nie słyszało, lecz na świecie żyje
obecnie ponad milion chorych na IPF.
IPF utrudnia oddychanie i łapanie oddechu w trakcie
codziennych czynności. Zależnie od stopnia
zaawansowania choroby, może się to objawiać
zadyszką, którą zauważasz tylko podczas ćwiczeń
fizycznych lub trudnościami w wykonywaniu
zwykłych, codziennych czynności, jak spacerowanie
lub wchodzenie po schodach.
Przyczyną duszności w IPF jest uszkodzenie delikatnej
tkanki płucnej. Ulega ona zbliznowaceniu w procesie
zwanym włóknieniem. Bliznowacenie następuje
stopniowo, rozprzestrzeniając się na kolejne obszary
płuc i utrudniając oddychanie.
IPF u każdego chorego przebiega inaczej. Niektórzy
przez wiele lat odczuwają tylko łagodne objawy,
natomiast stan innych chorych szybko się pogarsza.
Średni czas przeżycia wynosi od trzech do pięciu lat.
Istnieje szereg opcji leczenia, które mogą pomóc
złagodzić objawy lub spowolnić przebieg choroby.
Niektórzy pacjenci mogą zakwalifikować się do
przeszczepu płuca.

IPF JEST POWAŻNĄ
CHOROBĄ. ISTNIEJĄ
JEDNAK FORMY
TERAPII, KTÓRE
POMOGĄ ZŁAGODZIĆ
JEJ SKUTKI I
KONTYNUOWAĆ
CODZIENNE
FUNKCJONOWANIE
PACJENTA.

JAKIE SĄ DOSTĘPNE

OPCJE

KONTROLOWANIA IPF?

FORMY LECZENIA, KTÓRE POMAGAJĄ
KONTROLOWAĆ PRZEBIEG CHOROBY:
Przeszczep płuca
Przeszczep płuca jest obecnie jedyną skuteczną terapią w
przypadku IPF, jednak kwalifikuje się do niego tylko niewielka liczba
pacjentów. Jest to złożona, ryzykowna procedura, a pacjent musi
być w wystarczająco dobrej kondycji, aby móc poddać się poważnej
operacji w znieczuleniu ogólnym. Co ważne, konieczne będzie
znalezienie odpowiedniego dawcy, co może być długotrwałe.
Twój lekarz wyjaśni, na czym polega proces znalezienia dawcy.
Leki przeciwwłóknieniowe
W ciągu kilku ostatnich lat opracowane zostały leki na IPF.
Choć nie prowadzą one do wyzdrowienia, udowodniono, że
spowalniają postęp choroby. Stosowanie leków niesie ze sobą
ryzyko wystąpienia działań niepożądanych – Twój lekarz
wskaże Ci jak sobie z nimi radzić.

TERAPIE MAJĄCE NA CELU
KONTROLOWANIE OBJAWÓW IPF:
Rehabilitacja płucna
Rehabilitacja płucna obejmuje program ćwiczeń, szkoleń i rozmów
edukacyjnych mających na celu jak najlepsze wykorzystanie
pojemności płuc. W miarę upływu czasu ćwiczenia i techniki
oddychania ułatwią Ci radzenie sobie z codziennymi objawami
IPF oraz prowadzenie możliwie aktywnego stylu życia.

Cd. na następnej stronie

POROZMAWIAJ
ZE SWOIM
PULMONOLOGIEM,
KTÓRY POMOŻE
OCENIĆ, KTÓRA
OPCJA BĘDZIE DLA
CIEBIE NAJLEPSZA
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TERAPIE MAJĄCE NA CELU
KONTROLOWANIE OBJAWÓW IPF:
Leki przeciwkaszlowe
Chorym na IPF często dokucza suchy kaszel (bez wydzieliny), co
może być męczące i trudne w codziennym życiu. Twój lekarz może
zaproponować Ci leki przeciwkaszlowe, które mogą zmniejszyć
częstotliwość napadów kaszlu.
Leki alkalizujące
Chorzy na IPF, u których występują objawy zgagi i niestrawności,
mogą otrzymać leki alkalizujące. Zależnie od częstotliwości
doznawania powyższych dolegliwości, lekarz może zaproponować
kilka różnych opcji. Terapie te można również stosować
u pacjentów, u których te objawy nie występują, aby zapobiec
uszkodzeniom płuc na skutek refluksu kwaśnej treści żołądkowej.
Terapia tlenowa
Terapia tlenowa może złagodzić uczucie duszności, poprzez
zaopatrzenie organizmu w większą ilość tlenu. Tlen często
podawany jest jednak ze sporego zbiornika, co ogranicza
możliwość swobodnego poruszania się. W miarę postępu choroby,
długoterminowa terapia tlenowa będzie niezbędna u niemal
wszystkich pacjentów.
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O CZYM NALEŻY

PAMIĘTAĆ

PODCZAS ROZMOWY Z LEKARZEM NA
TEMAT OPCJI TERAPEUTYCZNYCH
OTO TRZY KROKI, KTÓRE POMOGĄ CI
PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ROZMOWY
POZNAJ

DOSTĘPNE OPCJE
Przed odbyciem rozmowy z lekarzem warto uzyskać jak
najwięcej informacji na temat opcji leczenia – właściwe podejście
do kontrolowania choroby może mieć duży wpływ na Twoje
codzienne życie. Na stronie www.walczzipf.pl dowiesz się więcej
o IPF i opcjach leczenia. Znajdziesz tam również fachowe porady
i wsparcie.

PRZYJDŹ

NA WIZYTĘ RAZEM Z BLISKĄ OSOBĄ
Jeśli możesz, przyjdź na wizytę z kimś, do kogo masz zaufanie.
Znajomi i rodzina mogą zapewnić niezbędne wsparcie przed
konsultacją, w jej trakcie i po zakończeniu – wspólnie możecie
omówić zalety i wady poszczególnych form terapii. Na stronie
www.walczzipf.pl możesz obejrzeć filmowe relacje pacjentów
na temat ich doświadczeń z IPF oraz radzenia sobie z chorobą.

OPOWIEDZ

O SWOICH CELACH
Powiedz lekarzowi, co dla Ciebie i Twojej rodziny jest ważne.
Mogą to być codzienne czynności lub plany na przyszłość. Zapytaj
lekarza, jak może Ci pomóc w osiągnięciu tych celów. Na następnej
stronie zamieściliśmy zestaw podpowiedzi i pytań, które pomogą
Ci w zastanowieniu się, co chcesz osiągnąć w życiu.
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POROZMAWIAJ Z
LEKARZEM O TYM,
KTÓRE OPCJE
KONTROLOWANIA
CHOROBY
POZWOLĄ CI
NAJLEPIEJ
FUNKCJONOWAĆ

PYTANIA I CELE
DO OMÓWIENIA Z

LEKARZEM
MOJE CELE

CO JEST DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZE
W miarę rozwoju choroby, wykonywanie szeregu zwykłych,
codziennych czynności staje się coraz trudniejsze. Lekarz pomoże
Ci w radzeniu sobie z chorobą, abyś mógł/mogła dłużej wykonywać
codzienne zadania.
Ważne jest, aby móc długoterminowo zaplanować rzeczy, na które
będziesz czekać z przyjemnością. Czy planujesz specjalne okazje lub
cele na przyszłość, na które IPF może mieć wpływ?
Zastanów się, co jest dla Ciebie najważniejsze w wymiarze krótko- i
długoterminowym. Opowiedz lekarzowi o swoich osobistych celach.
Uzyskaj informacje na temat aktualnej terapii oraz innych
dostępnych opcji:
>> Jakiej formie terapii jestem obecnie poddawany(-a)?
>> Czy przyjmuję leki łagodzące kaszel/zgagę/niestrawność?
>> Jakich innych form leczenia mógłbym/mogłabym się podjąć?
>> Jakie są ich zalety i czynniki ryzyka?
Opowiedz lekarzowi o swoich osobistych celach w wymiarze krótko- i
długoterminowym:
>> Co może mi pomóc dalej zajmować się tym, co dziś jest dla
mnie najważniejsze?
>> Co mogę zrobić, aby ograniczyć potencjalny wpływ IPF na mój styl
życia, a tym samym realizować moje cele?

Porozmawiaj z bliską Ci osobą
o swoich celach osobistych,
pytaniach i opcjach leczenia
IPF. Poproś tę osobę, aby
towarzyszyła Ci podczas
rozmowy z lekarzem:

WSPÓLNIE Z
LEKARZEM
WYBIERZ
WŁAŚCIWE DLA
SIEBIE FORMY
LECZENIA

