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KAJ

POMENI
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Idiopatska pljučna fibroza (IPF) je bolezen, ki prizadene pljuča.
Gre za razmeroma redko, toda resno bolezen, pri kateri do
postavitve diagnoze marsikdaj mine precej časa. Čeprav veliko
ljudi ni še nikoli slišalo za IPF, je na svetu danes več kot milijon
ljudi s to boleznijo.
IPF prizadene pljuča in oteži dihanje med aktivnostjo. Težave,
ki jih povzroča, so odvisne od tega, kako napredovala je
bolezen: segajo lahko od zadihanosti, ki se pojavi le med
telesno vadbo, do težkega dihanja pri običajnih vsakodnevnih
dejavnostih, kot je hoja na prostem ali po stopnicah navzgor.
Težave z dihanjem so posledica tega, da IPF okvari občutljivo
pljučno tkivo. Slednje se med bolezenskim dogajanjem, ki ga
imenujemo fibroza, zabrazgotini. Brazgotinjenje polagoma
napreduje, zajema vse več pljuč in povzroča vse težje dihanje.
Napredovanje IPF je od bolnika do bolnika različno. Nekateri
bolniki imajo lahko leta in leta le blage simptome, drugim se
stanje lahko hitro poslabša. Povprečni čas preživetja je od tri
do pet let. Na voljo so številne možnosti zdravljenja. Nekatere
pomagajo lajšati simptome, druge lahko upočasnijo
napredovanje bolezni. Za primerne bolnike je ena možnost
tudi presaditev pljuč.
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NAČINI ZDRAVLJENJA, KI POMAGAJO
OBVLADOVATI NAPREDOVANJE BOLEZNI:
Presaditev pljuč
Presaditev pljuč je trenutno edini način, s katerim je mogoče ozdraviti
IPF, toda za takšno zdravljenje so primerni le maloštevilni bolniki.
Gre za zapleten in tvegan poseg, bolniki pa morajo biti v dovolj
dobrem stanju za obsežno operacijo in anestezijo.
Pomembno je, da morajo v ta namen najti primernega, skladnega
darovalca, to pa lahko traja dolgo časa. Zdravnik vam lahko pojasni,
kako poteka postopek darovanja.
Zdravila proti fibrozi
Na voljo so zdravila, ki so jih v zadnjih letih razvili za zdravljenje IPF.
Ta zdravila IPF sicer ne ozdravijo, dokazano pa upočasnijo njeno
napredovanje. Vsa zdravila imajo lahko tudi neželene učinke,
a zdravnik vam jih lahko pomaga omiliti.

NAČINI ZDRAVLJENJA ZA
OBVLADOVANJE SIMPTOMOV IPF:
Pljučna rehabilitacija
Pljučna rehabilitacija je program telesne vadbe, treningov in
izobraževanja, njen namen pa je doseči čim boljšo izrabo preostale
pljučne funkcije. Sčasoma vam bodo telesna vadba in tehnike
dihanja pomagale pri vsakodnevnem obvladovanju simptomov IPF
in ohranjanju fizične aktivnosti.
Nadaljevanje na naslednji strani
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NAČINI ZDRAVLJENJA ZA
OBVLADOVANJE SIMPTOMOV IPF:
Zdravila proti kašlju
Osebe z IPF pogosto muči suh kašelj, brez izmečka ali sluzi;
lahko je nadležen ali ga je težko obvladati. Če kašljate, vam
zdravnik lahko predpiše zdravila za lajšanje kašlja.
Zdravila proti želodčni kislini
Zdravila proti želodčni kislini so na voljo osebam z IPF, ki jih peče
zgaga ali imajo druge težave zaradi želodčne kisline. Zdravnik
lahko za lajšanje takšnih simptomov ponudi različne možnosti,
odvisno od tega, kako pogoste so težave. Ta zdravila je mogoče
uporabiti tudi pri bolnikih, ki nimajo simptomov, da bi preprečili
morebitno poškodbo pljuč zaradi vračanja želodčne kisline.
Zdravljenje s kisikom
Zdravljenje s kisikom lahko omogoči večji dotok kisika v telo in s
tem olajša dihanje. Trajno zdravljenje s kisikom pomeni omejitev
pri gibanju. Ob napredovanju bolezni večina bolnikov potrebuje
dolgotrajno zdravljenje s kisikom.
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Koristilo vam bo, če boste o svoji bolezni in njenem zdravljenju
izvedeli čim več. Način obvladovanja IPF, ki je pravi za vas, lahko
zelo vpliva na kakovost vašega življenja. Več informacij o IPF in
možnostih njenega zdravljenja najdete na www.fightipf.si;
tam boste našli tudi nasvete strokovnjaka in druge vire, ki so
vam lahko v podporo.

POMEMBNA JE PODPORA NEKOGA,
KI MU ZAUPATE

Če je mogoče, na posvet k zdravniku vzemite s seboj nekoga, ki
mu zaupate. Prijatelji in svojci vam lahko zagotovijo oporo, ki jo
potrebujete pred posvetom z zdravnikom, med posvetom in po
njem. Z njimi se lahko pogovorite tudi o koristih in pomanjkljivostih
različnih načinov zdravljenja. Obiščete lahko tudi www.fightipf.si
in si ogledate posnetke, na katerih so predstavljeni izkušnje
posameznikov z IPF in zdravljenje te bolezni.

POJASNITE SVOJE CILJE

Zdravniku povejte, kaj je pomembno za vas in vašo družino;
to so lahko vsakodnevne dejavnosti ali pa pomembni dogodki
v prihodnosti. Vprašajte zdravnika, ali vam lahko pomaga doseči
cilje, ki so za vas pomembni.
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