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КАКВО ОЗНАЧАВА
ЧОВЕК ДА
СТРАДА ОТ

ИБФ?

Идиопатичната белодробна фиброза (или ИБФ) е болест, която
засяга белите дробове. Това е сериозно заболяване, чието
диагностициране може да отнеме много време и което е
относително рядко срещано. Въпреки че много хора не са
чували за него, всъщност 1 милион души по света днес
живеят с ИБФ.
ИБФ засяга дишането, като затруднява поемането на въздух по
време на физическа активност. В зависимост от това доколко е
прогресирала ИБФ, това може да означава задух, който се
появява по време на упражнения, или затруднения при
извършване на ежедневни дейности, като разходка или
изкачване на стълби.
Недостигът на въздух при ИБФ се получава поради увреждане
на фината тъкан на белите дробове, което води до
деструктивни изменения на тъканта — процесът се нарича
„фиброза“. Деструктивните изменения постепенно
прогресират с течение на времето, обхващайки все по- голяма
област от белите дробове, което затруднява дишането.
ИБФ се проявява различно при различните хора. Някои хора
могат да имат незначителни симптоми с години, а при други
състоянието може бързо да се влоши. Въпреки това средната
преживяемост е от три до пет години. Има редица възможности
за лечение, някои от които могат да помогнат за облекчаване на
симптомите, други могат да забавят прогресирането на
болестта. За пациентите, които отговарят на условията, има
възможност за трансплантация на бял дроб.

ИБФ Е СЕРИОЗНО
ЗАБОЛЯВАНЕ, НО
СЪЩЕСТВУВАТ
ЛЕЧЕНИЯ, КОИТО
МОГАТ ДА
ПОМОГНАТ ЗА
КОНТРОЛ НА
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
МУ И ДА ВИ
ПОМОГНАТ ДА
ВОДИТЕ НОРМАЛЕН
НАЧИН НА ЖИВОТ

КАКВИ СА

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ
ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ИБФ?

ВИДОВЕ ЛЕЧЕНИЕ, КОИТО
ПОМАГАТ ЗА КОНТРОЛ НА
ПРОГРЕСИЯТА НА БОЛЕСТТА:
Трансплантация на бял дроб
Трансплантацията на бял дроб е единственото
дефинитивно лечение на ИБФ в момента, но само малък
брой от пациентите отговарят на условията за този вид
лечение. Това е сложна процедура, която е свързана с
рискове, и пациентите трябва да са в достатъчно добро
състояние, за да бъдат подложени на тази сериозна
операция и анестезия. Важно е да бъде подбран подходящ
донор за Вас, което може да отнеме много време.
Вашият лекар може да помогне, като обясни как
работи процесът на донорство.

ОБСЪДЕТЕ
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ
СЪС СВОЯ ЛЕКАР
И РЕШЕТЕ КОЙ
ПОДХОД Е
ПРАВИЛЕН ЗА ВАС

Антифибротични лекарства
През последните няколко години са разработени лекарства
за лечение на ИБФ. Макар че те не могат да излекуват
болестта, е доказано, че биха могли да забавят развитието
на ИБФ. При всички лекарства може да има нежелани
реакции, но Вашият лекар може да Ви помогне за
тяхното овладяване.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА
КОНТРОЛИРАНЕ НА
СИМПТОМИТЕ НА ИБФ:
Белодробна рехабилитация
Белодробната рехабилитация е програма с упражнения
и обучение, предназначена за по-пълноценно използване
на белите дробове. С течение на времето упражненията и
техниките ще Ви помогнат да контролирате ежедневните
симптоми на ИБФ и да поддържате възможно
най-висока активност.
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КАКВИ СА
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА
КОНТРОЛИРАНЕ НА
СИМПТОМИТЕ НА ИБФ:
Потискащи кашлицата лекарства
Обикновено хората, страдащи от ИБФ, имат суха кашлица,
без храчки или слуз, което може да е изтощително или
трудно за контролиране. Ако имате кашлица, има редица
лекарства, които Вашият лекар може да Ви изпише,
наречени „потискащи кашлицата лекарства“. Те могат да
помогнат за намаляване на честотата на кашляне.
Противокиселинни лекарства
Противокиселинните лекарства се назначават на хора с
ИБФ, които страдат от киселини в стомаха и стомашно
разстройство. В зависимост от честотата на тези симптоми
лекарите могат да назначат няколко варианта на лечение.
Тези лекарства могат също така да са използват при
пациенти без симптоми, за да се предотврати увреждане на
белите дробове от киселинен рефлукс.
Кислородна терапия
Кислородната терапия може да помогне при усещането на
задух, тъй като тялото получава повече кислород. Това
обаче често се осъществява чрез кислородна бутилка,
което може да ограничи свободата Ви на движение. С
прогресирането на ИБФ дългосрочното лечение с
кислород ще бъде необходимо почти във всички случаи.
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КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ

ВЗЕМЕ ПОД ВНИМАНИЕ
ПРИ ОБСЪЖДАНЕ НА
ИБФ С ВАШИЯ ЛЕКАР

ТЕЗИ ТРИ СТЪПКИ ЩЕ ВИ
ПОМОГНАТ ДА СЕ ПОДГОТВИТЕ
ЗА РАЗГОВОРА:
ОСВЕДОМЕТЕ СЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ, КОИТО ИМАТЕ
Ще бъде от полза да съберете колкото е възможно повече
информация за възможностите за лечение, преди да
говорите с Вашия лекар — правилният подход на контрол
на ИБФ може да има голямо влияние върху начина Ви на
живот. Можете да откриете повече информация за ИБФ и
възможностите за лечение на www.fightIPF.bg, както и да
получите експертни съвети и подкрепа.
ВЗЕМЕТЕ СЪС СЕБЕ СИ ЧОВЕК, НА КОГОТО ИМАТЕ ДОВЕРИЕ
Ако е възможно, вземете със себе си някой, на когото
имате доверие. Семейството и приятелите могат да
предоставят подкрепата, от която се нуждаете преди, по
време на и след всяка консултация — и заедно можете да
обсъдите ползите и недостатъците на различните лечения.
Можете също да посетите www.fightIPF.bg, за да видите
видеоклипове, които показват опита на хората с ИБФ и
контрола на болестта.
СПОДЕЛЕТЕ КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ ВИ
Кажете на Вашия лекар какво има значение за Вас и
семейството Ви; това може да са дейностите, които
извършвате ежедневно, както и бъдещи събития.
Попитайте лекаря как може да Ви помогне да постигнете
целите, които са важни за Вас. На следващата страница
можете да намерите серия от подсказки и въпроси, за да
Ви помогнем да помислите за това, което искате да
постигнете в живота.
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КОГАТО ПОСЕТИТЕ
ВАШИЯ ЛЕКАР,
ОБСЪДЕТЕ КОИ
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА
КОНТРОЛ НА
ЗАБОЛЯВАНЕТО МОГАТ
ДА ВИ ПОМОГНАТ ДА
ПОЛУЧИТЕ НАЙДОБРОТО ОТ ЖИВОТА

ЦЕЛИ И ВЪПРОСИ,
КОИТО ДА ОБСЪДЯ С

ЛЕКАРЯ

МОИТЕ ЦЕЛИ

КАКВО ИМА НАЙ-ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ ЗА МЕН
С напредването на ИБФ много от обикновените ежедневни
дейности ще стават все по-трудни и даже невъзможни. Вашият
лекар може да Ви помогне да контролирате заболяването си. Така
ще имате възможност да продължите да извършвате ежедневните
си дейности максимално дълго време.
В по-дългосрочен план е важно да има неща, които да очаквате с
нетърпение. Имате ли някакви специални случаи или бъдещи цели,
които биха могли да бъдат повлияни от ИБФ?
Помислете за това, което има значение за Вас както в
краткосрочен, така и в дългосрочен план, и обсъдете личните си
цели с лекаря.
Осведомете се за настоящото си лечение и за това какви други
възможности Ви се предлагат:
>> Какво лечение ми е назначено понастоящем?
>> Приемам ли лекарства за облекчаване на кашлицата/
киселините/храносмилането?
>> Какво друго лечение може да е подходящо за мен?
>> Какви са ползите и рисковете от тези лечения?
Обсъдете личните си цели — както краткосрочните, така и
дългосрочните:
>> Какво може да ми помогне да продължа да правя това, което е
най-важно за мен днес?
>> Какво мога да направя, за да се ограничи въздействието, което
ИБФ може да има върху начина ми на живот, за да мога да
постигна целите си?

Ако е възможно, обсъдете
своите лични цели, въпроси
и възможности за лечение на
ИБФ с човек, на когото имате
доверие. Помолете го да Ви
придружи при посещението
Ви при лекаря:

ЗАЕДНО С ВАШИЯ
ЛЕКАР ИЗБЕРЕТЕ
ЛЕЧЕНИЯТА,
КОИТО СА
ПОДХОДЯЩИ
ЗА ВАС

