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idiopatickej pľúcnej fibrózy a súvisiacich ochorení
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V čase diagnózy a aj v rozličných fázach ochorenia pacienta s
IPF sú pre pacientov a ich blízkych nevyhnutnosťou presné, objektívne a zrozumiteľné informácie. Verím, že zdroj ako tento doplní
informačnú úlohu zdravotníckych pracovníkov a podporných
skupín.

Liam Galvin, Prezident, EU-IPFF

m
k
2

1.0

O Idiopatickej pľúcnej fibróze (IPF)

1.1
1.2
1.3
1.4

1.8
1.9
1.10

IPF – Čo je za tým?
Ako sa IPF diagnostikuje?
Ako sa IPF diagnostikuje?
Zmeny životného štýlu - kroky, ktoré pomôžu udržať
kvalitu vášho života pri diagnóze IPF
Rozprávajte sa o IPF so svojimi príbuznými
a priateľmi
Čo máte očakávať po stanovení diagnózy IPF?
Ako sa sleduje priebeh IPF?
Ako sa prejaví progresia IPF?
Akútne exacerbácie
Aké iné ochorenia sú časté u ľudí, ktorí majú
diagnostikovanú IPF?
Emočný a psychický dopad IPF
Kde hľadať podporu?
Zostaňte motivovaní - majte pozitívny prístup

21
23
25
26

2.0

Ako sa IPF manažuje?

27

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.3
2.4

Ne-farmakologické liečby
Oxygenoterapia
Pľúcna rehabilitácia
Transplantácia pľúc
Lieky
Iné možnosti liečby
Ako sa vyrovnať s IPF

28
28
29
30
31
32
33

3.0

Zdroje a tipy

3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

Nápomocné a internetové stránky
Kontrolné zoznamy a tipy na stiahnutie
Dôležité kontakty pre starostlivosť o vás
Poznámky a otázky k ďalšej návšteve lekára
Zoznam na cestu lietadlom
Kontrolný zoznam pre cestu autom, autobusom alebo vlakom

4.0
5.0

Slovník
Referencie

1.5
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.7

4
4
8
13
14
16
18
18
18
19

34
34
35
35
36
37
38

39
41

3

1.0 O idiopatickej pľúcnej
fibróze (IPF)

1.0 O IPF

1.1 IPF – Èo je za tým?

Príznaky 1
Najèastejšie a najbežnejšie príznaky zahàòajú:

1.1 IPF – Čo je za tým?
Poďme sa pozrieť na typického človeka s IPF. Nazvime ho Peter. Petrovi bola diagnostikovaná idiopatická pľúcna fibróza (IPF), závažné no zriedkavé pľúcne ochorenie. Často je
dýchavičný, hlavne pri cvičení, a má suchý kašeľ, ktorý sa nelepší, zároveň stráca hmotnosť, je unavený, a končeky prstov sa mu rozširujú a zaguľaťujú. Ako muž vo veku nad 60
rokov a fajčiar, Peter má niekoľko predpokladov, ktoré môžu zvyšovať riziko a rozvoj IPF.

Skrátený dych

Postupná nechcená
strata hmotnosti

Suchý kaše¾, ktorý sa
nezlepšuje

Únava a celkový pocit
indispozície

Rýchle povrchné
dýchanie

5

4

Rozšírenie a zagu¾atenie
konèekov prstov

Bolesti svalov a kåbov

Lekár pri auskultácii
poèuje zvuky podobné
suchému zipsu
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1.1 IPF – Èo je za tým?

Rizikové faktory IPF2

1.1 IPF – Čo je za tým?

Čo presne je IPF?

Okrem veku nad 40 rokov a mužského pohlavia existujú ïalšie
faktory, ktoré pravdepodobne zvyšujú riziko rozvoja IPF

Fajèenie cigariet

1.0 O IPF

Expozícia životnému
prostrediu

Vírusové p¾úcne
infekcie

IPF je idiopatická pľúcna fibróza, zriedkavé ochorenie, ktoré postihuje 14-43 ľudí zo
100 000, celkovo ide približne o 3 milióny pacientov celosvetovo.3 U ľudí s IPF tkanivo okolo jemných vzduchových vačkov (nazývaných alveoly) a okolo krvných ciev
zhrubne, stvrdne a zjazví sa. Fibróza je medicínsky názov pre zjazvenie.2 IPF sa časom zhoršuje a jazvenie hrubne a šíri sa, pľúca strácajú schopnosť prenášať kyslík
do krvného riečiska. Toto vedie k skráteniu dychu a k orgánom sa nedostáva toľko
kyslíka koľko by normálne potrebovali.3,4
Niekedy lekári vedia nájsť príčinu, ktorá spôsobí zjazvenie pľúcneho tkaniva. Napríklad expozícia splodinám životného prostredia alebo aj niektoré lieky môžu spôsobiť fibrózu pľúc. Hoci, v mnohých prípadoch zjazvenia pľúc nie je možné určiť presnú
príčinu- a toto nazývame Idiopatická pľúcna fibróza (IPF).1

Čo znamená IPF?
10.6

Gastro-ezofageálny
reflux (GERD)

Diabetes

.

Genetika

I
P
F

6

Idiopatická

Neznámeho
pôvodu

Pľúcna

Vzťahuje sa na
pľúca

Fibróza

Tvorba
zjazveného tkaniva
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1.2 Ako sa IPF diagnostikuje?

1.2 Ako sa IPF diagnostikuje?
Keď Peter prvýkrát navštívil lekára kvôli problémom s dýchaním, jeho lekár pripisoval príznaky ischemickej chorobe srdca alebo chronickej obštrukčnej chorobe pľúc (CHOCHP).
Keďže tieto príznaky neustupovali pri liečbe
CHOCHP, Peter navštívil pneumológa, ktorý
u neho diagnostikoval IPF. Peter mal pocit, že
trvalo dosť dlho, než sa dopracoval k presnej
diagnóze, ale ako počul od iných ľudí s IPF,
často trvá ešte dlhšie, kým sa stanoví správna
diagnóza. Môže byť ťažké diagnostikovať IPF,
pretože sa prejavuje rovnakými príznakmi
ako niektoré iné pľúcne ochorenia.2 Neexistuje žiadne vyšetrenie, ktoré by presne určilo
diagnózu IPF, ale anamnéza, fyzikálne vyšetrenie a niektoré výsledky testov môžu pomôcť
pneumológom dôjsť k správnej diagnóze.

1.0 O IPF

1.2 Ako sa IPF diagnostikuje?

Aby vylúčil ochorenia, ktoré spôsobujú príznaky podobné IPF, pneumológ vyšetril
kompletnú a podrobnú anamnézu, aby zistil, či Peter niekedy fajčil, akú mal prácu,
rodinnú anamnézu, používanie liekov, atď..2
Fyzikálne vyšetrenie pomohlo lekárovi lepšie pochopiť v akom stave sú Petrove pľúca. Keď počúval pľúca stetoskopom, lekár detekoval zvuk podobný otváraniu suchého zipsu, ktorý býva prítomný u viac ako 80% pacientov s IPF.5 Tiež vyšetril Petrove
ruky, či sú prítomné rozšírenia a zaokrúhlenia končekov prstov – bežný znak pri IPF
a iných respiračných ochoreniach.1
Aby mohol stanoviť konečnú diagnózu IPF, Petrov pneumológ vykonal ešte množstvo
špeciálnych vyšetrení:
Aby sa zistilo ako pracujú Petrove pľúca, Peter podstúpil pľúcne funkčné testy, ktoré
ukázali ako jeho pľúca naberajú a uvoľňujú vzduch.
Bežné RTG vyšetrenie ukázalo obraz Petrovych pľúc s niektorými abnormalitami a
tieňmi, ktoré napovedali, že ide o zjazvenie pľúcneho tkaniva.
Keďže mnohí pacienti so zjavným zjazvením majú normálny nález na RTG, nemožno
stanoviť alebo vylúčiť IPF iba z bežného RTG.

Aby mohol Petrovi stanoviť správnu diagnózu, musel najprv pneumológ urobiť
diferenciálnu diagnostiku a vylúčiť množstvo iných pľúcnych chorôb ako CHOCHP,
sarkoidóza alebo infekcie. Pľúcne ochorenia spájané so životným prostredím ako expozícia azbestu, vedľajšími účinkami liekov alebo systémovými ochoreniami, ktoré
môžu nepriamo ovplyvňovať pľúca, je tiež potrebné vylúčiť.
.

8

Pneumológ dal Petrovi urobiť HRCT (High-resolution computerised tomography- vysoko rozlišovacia počítačová tomografia) hrudníka, aby získal detailnejší obraz jeho
pľúc a tým identifikoval špecifické obrazce pľúcneho tkaniva, ktoré svedčia pre prítomnosť IPF.
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1.2 Ako sa IPF diagnostikuje?

Čo je HRCT a ako sa robí?
HRCT (high-resolution computerised tomography - vysoko rozlišovacia počítačová tomografia) používa Röntgenove lúče a počítač na poskytnutie veľmi
ostrých obrazov, ktoré ukazujú prierezy cez orgány vnútri tela napr. srdca
a pľúc. Na rozdiel od tradičného röntgenového obrazu HRCT umožňuje lekárom vidieť mnohé drobné detaily orgánov, čo môže byť nápomocné pri stanovovaní špecifickej diagnózy.
HRCT sken vykonáva a hodnotí tím špecialistov pozostávajúci z rádiológov,
zdravotných sestrier a laborantov.
HRCT skener je veľký tunelový prístroj, ktorý je otvorený na oboch stranách.
Počas skenovacej procedúry je pacient umiestnený na pohyblivom vyšetrovacom stole, ktorý sa pomaly pohybuje dozadu a dopredu cez celý otvor v strede
skenera.
Ako sa stôl pohybuje cez otvor, röntgenový lúč rotuje okolo pacientovho tela,
aby vytvoril série obrazov vnútra tela.
Aby sa zabezpečila vysoká kvalita obrazov, pacienta požiadajú, aby zostal
veľmi pokojný a občas aby zadržal na chvíľu dych. V závislosti od individuálnej situácie celé vyšetrenie trvá od 15 do 30 minút a je pre pacienta úplne
bezbolestné.

1.0 O IPF

1.2 Ako sa IPF diagnostikuje?

V približne dvoch tretinách prípadov je možné IPF diagnostikovať na základe anamnézy, fyzikálneho vyšetrenia a CT. Avšak u niektorých pacientov je tiež potrebné vykonať takzvanú chirurgickú biopsiu pľúc. Pri tomto výkone chirurg odoberá malé vzorky pľúcneho tkaniva na mikroskopickú analýzu aby dosiahol konečnú diagnózu.

Čo je biopsia pľúc a ako sa vykonáva?
Biopsia pľúc je chirurgický výkon, ktorý robí hrudný chirurg a chirurgický tím,
pri ktorom sa odoberie malý kúsok pľúcneho tkaniva a sa následne analyzuje.
Pred výkonom pacienta uvedú do celkovej anestézy.
Aby sa mohol pozrieť na pľúca, chirurg urobí malý rez, cez ktorý vsunie do hrudnej dutiny trubicový zobrazovací nástroj s miniatúrnou videokamerou a obraz
pľúc sa prenáša na video monitor.
Lekár potom identifikuje oblasť, ktorá vyzerá byť poškodená ochorením a odoberie z nej tkanivovú vzorku na laboratórnu analýzu. Pľúcne tkanivo sa odreže a
hneď aj zacelí špeciálnou zošívačkou.
Keď sa vzorka odoberie, hneď sa posiela patológovi, ktorý za účelom diagnostiky vyšetrí tkanivo pod mikroskopom. Konečná diagnóza obyčajne trvá minimálne sedem dní.
Na zabezpečenie dostatočnej následnej starostlivosti po chirurgickom výkone
pacient obyčajne zostáva v nemocnici niekoľko dní, aby sa z biopsie zotavil.

Po vyšetrení obrázky analyzuje odborník, ktorý sa špecializuje na interpretáciu HRCT skenov. Neskôr budú tieto výsledky diskutované a vysvetlené pacientovi.

HRCT skener
.

HRCT obraz hrudníka
.
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Chirurgická biopsia pľúc.
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Diagnostické testy IPF6

1.0 O IPF

1.3 Ako IPF ovplyvňuje váš každodenný život?

1.3 Ako IPF ovplyvňuje váš každodenný život?

RTG

HRCT
Vytvára obraz
vašich pľúc,
pričom odhaľuje
tiene, ktoré môžu
znamenať zjazvenie.

Druh RTG,
ktorý poskytuje ostrejšie a
detailnejšie obrazy v porovnaní s
bežným RTG.

Testy pľúcnych funkcií

Pulzná oxymetria
Tento test používa
svetlo na určenie
koľko kyslíka ide
do vašej krvi.

Testy ako spirometria merajú,
koľko vzduchu dokážete
vydýchnuť z
pľúc po hlbokom
nádychu.

Test arteriálnych krvných plynov

Kožný test na tuberkulózu

Hladiny kyslíka a
oxidu uhličitého
sa merajú v krvi
odobratej z artérie.

Vykonáva sa na
vylúčenie tuberkulózy.

Testovanie pri záťaži

Biopsia pľúc

Meria ako sú vaše
pľúca shopné
presúvať kyslík a
oxid uhličitý do a
z vášho krvného
obehu vtedy keď
vykonávate aktivitu.
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Vzorky pľúcneho
tkaniva sa
vyšetrujú pod
mikroskopom.

Už minulý mesiac si Peter všimol zmeny vo svojich denných zvyklostiach. Lahšie sa
unavil a aktivity, ktoré sa mu predtým zdali samozrejmosťou ako ísť do schodov, sprchovať sa, robiť domáce práce a iné denné úlohy mu zrazu prišli náročné kvôli kašľu s
skrátenému dychu. Často sa pristihol, že lapá po dychu a zastavil sa, aby si oddýchol.
Tažkosti s vykonávaním fyzickej aktivity
ho prinútili vzdať sa niektorých hobby,
ktorým sa predtým rád venoval. Turistika, rybárčenie, cestovanie a iné voľnočasové aktivity sa zrazu zdali neuskutočniteľné. Ale potom, ako sa Peter dozvedel
viac o IPF, bol schopný vyrovnať sa s tým
a udržať si svoje najobľúbenejšie činnosti tak aby mu ich choroba nemohla
vziať.
Zistite viac o tom, ako si udržať motiváciu v časti 1.10 Zostaňte motivovaní
Udržujte si pozitívny prístup.
Už niekoľko mesiacov Peter pociťuje
strach z reakcií okolia, keď je na verejných miestach. Často sa cíti trápne,
pretože jeho kašeľ ovplyvňuje ľudí okolo
neho a ľudia sa od neho odťahujú. Keďže sa Peter nechce úplne vzdať spoločnosti iných ľudí, snaží sa nebrať si ich
reakcie k srdcu. Keď Peter vidí, že ľuďom
okolo neho je nepríjemné, keď kašle, a
boja sa, že čo mu je, snaží sa im vysvetliť,
že sa nemusia báť, že to nie je nákazlivé.
Niektorí ľudia sú možno schopní viesť takmer normálny život aj napriek diagnóze
IPF. Iným sa to môže zdať ťažšie. Zmieriť sa s diagnózou IPF môže byť náročné. Každý
človek môže mať dobré a zlé dni. Avšak, existujú spôsoby ako zmierniť bremeno IPF v
každodennom živote a zlepšiť kvalitu života.
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1.4 Zmeny životného štýlu - kroky, ktoré pomôžu udržať
kvalitu vášho života pri diagnóze IPF
IPF je progresívne, nepredvídateľné ochorenie a môže zmeniť váš každodenný zabehaný život.

1.0 O IPF

1.4 Zmeny životného štýlu

Ďalší krok, ktorý lekár odporučil Petrovi urobiť, aby zostal tak zdravý ako sa dá, bol dať
sa zaočkovať, aby nedostal sezónnu chrípku alebo iné druhotné ochorenia zhoršujúce
IPF.

Kroky na udržanie kvality života6-8

Keď Peter navštívil pneumológa kvôli pravidelnej kontrole, poradili mu, aby urobil
niekoľko zmien vo svojom životnom štýle, ktoré môžu pomôcť zredukovať jeho príznaky
a zlepšiť kvalitu života.
Keďže Peter je stále ešte fajčiar, prvé a najdôležitejšie, čo mu pneumológ odporučil
bolo čo najskôr prestať fajčiť, aby sa predišlo ďalšiemu poškodzovaniu pľúc. Tiež mu
poradil, aby požiadal rodinu a priateľov, aby v jeho prítomnosti nefajčili. Pretože pasívne fajčenie môže byť rovnako škodlivé. Peter sa prihlásil do podporného programu a
lekár mu odporučil ďalšie vhodné metódy na ukončenie fajčenia.6-8

Prestať fajčiť

Zostať aktívny

Odvtedy čo mal diagnostikovanú IPF, Peter považuje za jednoduchšie sa šetriť a obmedziť svoje fyzické aktivity, aby sa vyhol skráteniu dychu. Ale aby sa u neho nerozvinul
úplne neaktívny štýl života, pneumológ mu poradil, aby bol aktívny a udržoval sa vo
forme, ale aby sa naučil poznať svoje limity a mal dostatok oddychu. Pravidelné mierne cvičenie posilňuje svaly a pomáha udržať prácu tela tak efektívnu ako sa dá, aby
nedochádzalo k skráteniu dychu7.8
Okrem potreby zostať aktívny, je dôležité relaxovať a chrániť sa pred stresom. Aby bol
telesne aj duševne uvoľnený, poradili Petrovi, aby udržiaval pravidelný spánok a naučil sa a vykonával relaxačné techniky, ktoré mu môžu pomôcť zvládnuť stres a udržať
sa pri sile. 7.8

Jesť vyvážené výživné
jedlá

Ako pri iných ochoreniach, ďalším dôležitým faktorom pre redukciu príznakov a zlepšenie kvality života je vyvážená výživná strava. Aby si zachoval zdravú telesnú hmotnosť,
Petrovi poradili jesť viac ovocia a zeleniny, celozrnné výrobky a chudé mäsá a nízkotučné mliečne produkty aby nekonzumoval nasýtené tuky, soľ a pridaný cukor. Okrem
toho mu lekár poradil jesť častejšie menšie porcie, aby predišiel plnému žalúdku, čo by
mohlo spôsobiť skrátenie dychu. 7,8
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Relaxovať a vyhýbať
sa stresu

Dať sa zaočkovať

1.0 O IPF

1.5 Rozprávajte sa o IPF so svojimi príbuznými a priateľmi

1.5 Rozprávajte sa o IPF so svojimi príbuznými
a priateľmi
Mať diagnózu IPF môže byť zničujúce, ale nie len pre vás ale aj pre vašu rodinu a priateľov. 9 Môže to byť ťažké, ale hovoriť o chorobe môže pomôcť necítiť sa s chorobou tak
osamelý a uľahčiť zdolať prekážky.
Keď sa Peter dozvedel diagnózu IPF, mal obavy ako to oznámiť rodine a priateľom a
ako o tom hovoriť s ostatnými. Rozmýšľal komu to povedať a ako začať rozhovor o IPF.
Napokon si začal vytvárať zoznam blízkych ľudí, ktorým to chcel povedať osobne a urobil si pár poznámok ako takýto rozhovor začať.

1.0 O IPF

1.5 Rozprávajte sa o IPF so svojimi príbuznými a priateľmi

Najprv sa porozprával o diagnóze s manželkou a s deťmi, potom s ostatnými členmi
rodiny a najbližšími priateľmi. Skôr ako s nimi hovoril, premyslel si koľko informácií chce
komu dať, pretože celá situácia vyžadovala rozličnú úroveň detailu.
Keď chcel Peter začať rozhovor o IPF, snažil sa nájsť pokojné a vhodné miesto a dávkoval tieto závažné správy jemne a postupne. Najprv vysvetlil, že stav ktorým trpí, sa nazýva idiopatická pľúcna fibróza (IPF), zriedkavé pľúcne ochorenie, ktoré sa obvykle časom
zhoršuje. Vysvetlil svojim blízkym, že pre IPF zatiaľ neexistuje kauzálna liečba, ale sú
dostupné liečby, ktoré spomaľujú progresiu ochorenia ešte okrem iných postupov, ktoré
mu lekár odporučil vykonávať, aby sa cítil lepšie.
Tieto správy spôsobili veľa rozličných reakcií od podporných cez triezve až po úplné
ticho. Keď sa blízki dozvedeli, že Peter trpí ochorením s nepredvídateľným priebehom,
niektorí ostali smutní a nešťastní alebo sa ani nechceli o tom rozprávať, pričom iní sa
zľakli možnosti, že by ho mohli stratiť. Neskôr Peter zistil, že hovoriť o svojom stave alebo
iba jednoducho spolu sedieť a držať sa za ruky je často najlepší spôsob ako prekonať
strach a ťažkosti.
Keď Peter hovoril s rodinou a priateľmi, vzišli z rozhovoru rozličné otázky, na ktoré nebol
schopný sám odpovedať. Pre Petra bolo nápomocné tieto otázky si zapísať a neskôr ich
prediskutovať s pneumológom.
To, že Peter svojich najbližších informoval o svojej chorobe, mu pomohlo lepšie sa zmieriť
s diagnózou a necítiť sa tak sám.
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1.6 Čo máte očakávať
po stanovení diagnózy IPF?
1.6.1 Ako sa sleduje priebeh IPF?
Pre správny manažment ochorenia Peter chodil na pravidelné lekárske vyšetrenia
každých 3 až 6 mesiacov.
Počas týchto návštev mu pneumológ robil rozličné testy, aby správne zhodnotil
ochorenie2:
•

•

•

Testy pľúcnych funkcií odhaľujú každú
zmenu pľúcnych funkcií od posledného
vyšetrenia.
Testy arteriálnych krvných plynov určujú
hladiny kyslíka a oxidu uhličitého v krvi
odobratej z artérie.
Prieskumy a dotazníky hodnotia zmeny
príznakov, kvalitu života, psychickú pohodu
a úroveň aktivity.

1.0 O IPF

1.6 Čo máte očakávať po stanovení diagnózy IPF?

Potom čo Peter navštívil pneumológa znovu, postupne sa cítil viac zadýchaný a unavený a niektoré aktivity boli pre neho viac a viac náročné. Keďže lekár mu kázal volať do
ambulancie hneď ako sa vyskytnú akékoľvek zmeny jeho príznakov, Peter neváhal a
objednal sa k lekárovi hneď ako si všimol rozdiel.
Petrov pneumológ vykonal kompletné fyzikálne vyšetrenie a vysvetlil mu, že IPF s časom
progreduje. Ako pľúcne tkanivo stále viac jazvovatie, pre kyslík je stále ťažšie dostať sa
cez pľúca do krvného obehu. Súvisí to s tým, že ľudia sa cítia stále viac a viac dýchaviční počas bežných denných úkonov a do orgánov sa nedostáva dostatok kyslíka na to
aby mohli správne pracovať.3,4

1.6.3 Akútne exacerbácie
Bežný život človeka s IPF môže prerušiť udalosť nazývaná akútna exacerbácia, keď u pacienta veľmi rýchlo dôjde k dramatickému zhoršeniu príznakov ochorenia z neznámeho
dôvodu, väčšinou behom pár týždňov.2

Čo znamená akútna exacerbácia?
Akútna

Náhly začiatok

Exacerbácia

Dramatické zhoršenie
príznakov ochorenia
z neznámych dôvodov

Pravidelné monitorovacie návštevy sú veľmi
dôležitou súčasťou pre udržanie vášho zdravia.

1.6.2 Ako sa prejaví progresia IPF?
IPF je ochorenie, ktoré sa časom zhoršuje, ale progresia ochorenia môže byť pomalá a
u každého pacienta iná. U niektorých pacientov sa príznaky rýchlo zhoršujú, pričom u
iných zostávajú stabilné dlhý čas.2,10,11 Je ťažké predpovedať individuálny priebeh ochorenia.2
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Petrov priateľ z podpornej skupiny, Jakub, už zažil jednu akútnu exacerbáciu a podelil
sa so svojimi pocitmi: Keď Jakubovi začala akútna exacerbácia, mal veľké ťažkosti s
dýchaním, zhoršenie kašľa spojené s horúčkou a bolesti tela podobné ako pri chrípke.12
Toto náhle výrazné zhoršenie ochorenia sa udialo behom jedného mesiaca bez akejkoľvek známej príčiny. Keď Jakub navštívil svojho lekára, ten urobil niekoľko testov a
počítačovú tomografiu s vysokým rozlíšením (HRCT), aby diagnostikoval akútnu exacerbáciu.12
Povedal mu, že tieto príhody sú závažné a môžu byť život ohrozujúcou komplikáciou,
ktorú na nešťastie nemožno predvídať.13 Jakuba prijali do nemocnice, aby mohli kontrolovať jeho príznaky a dávať mu farmakologickú liečbu na úľavu od príznakov.2 Po
prepustení dostal Jakub pokyn ihneď ísť za svojím lekárom ak by sa objavilo akékoľvek
zhoršenie príznakov v najbližšej dobe.
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1.7 Aké iné ochorenia sú časté u ľudí, ktorí majú
diagnostikovanú IPF?
Ľudia s IPF často trpia inými ťažkosťami a ochoreniami súčasne.
Už dlhšie sa Peter v noci budí na pálenie záhy a kyslú chuť v ústach. Keď Peter navštívil
pneumológa, povedal mu o týchto príznakoch a poruchách spánku. Pre lepšiu diagnózu
lekár vykonal niekoľko ďalších testov.

Výsledky testov svedčili pre prítomnosť stavu nazývaného gastro-ezofageálny reflux
(GERD). Petra odoslali ku gastroenterológovi na ďalšie zhodnotenia a liečbu. Špecialista
mu vysvetlil, že GERD spôsobuje kyselina zo žalúdka, ktorá stúpa hore do hrdla a dráždi pažerák, čo môže spôsobovať pálenie záhy a iné príznaky. Nadýchnutie žalúdočnej
kyseliny do pľúc môže v konečnom dôsledku prispieť ku poškodeniu pľúcneho tkaniva.
Peter dostal lieky na neutralizáciu žalúdočnej kyseliny a úľavu od príznakov, aby mohol
mať ťažkosti pod kontrolou.
Okrem GERD sa IPF spája s rozličnými inými respiračnými a ne-respiračnými ťažkosťami.
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Ďalšie časté ochorenia, ktoré sa vyskytujú spolu s IPF:2,6
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Zmeny denných zvyklostí a psychického zdravia, strata nezávislosti rovnako ako zlá prognóza môžu ovplyvniť vaše pocity ako pozitívne tak aj negatívne.15

• Pľúcna hypertenzia (vysoký krvný tlak v krvných cievach, ktoré zásobujú
pľúca),
• Gastro-ezofageálny reflux (GERD; chronický reflux kyseliny)
• Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP; chronické zápalové pľúcne
ochorenie, ktoré spôsobuje obmedzenie prietoku vzduchu z pľúc a časom
sa zhoršuje),
• Obštrukčné spánkové apnoe (opakované pauzy v dýchaní počas spánku).

Vzhľadom na fakt, že pridružené ťažkosti spojené s IPF môžu negatívne ovplyvniť kvalitu života, je dôležité spomenúť lekárovi všetky príznaky, ktoré vás trápia, aby bolo možné urobiť diagnózu a dať správnu liečbu na zlepšenie celkovej životnej pohody.14

Predtým, než Peter začal mať príznaky IPF, cítil všeobecnú spokojnosť so svojim životom.
Na začiatku cekom nechápal závažnosť ochorenia a obmedzenia, ktoré mu môže priniesť do života ako psychicky tak fyzicky. Keď sa Peter dozvedel o diagnóze viac, mával
rozličné pocity. Okrem otázky „Prečo ja?“ cítil smútok, zlosť a bál sa toho, čo príde. Želal si,
aby lekári zistili, čo spôsobilo jeho príznaky a cítil sa bezmocný, keď zistil, že neexistuje
takmer nič, čo by mohol urobiť.
Ďalšie obmedzenie, ktoré Peter zažil s IPF bol pretrvávajúci kašeľ. Veľakrát sa cítil izolovaný a trápne, keďže nebol schopný kašeľ kontrolovať, znemožňovalo mu to stretávanie a
komunikáciu s inými ľuďmi. Toto obmedzovalo jeho spoločenský život, oddychové aktivity a koníčky.
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1.9 Kde hľadať podporu

Postupne Petra viac a viac obmedzoval strach, že bude záťažou pre rodinu a priateľov.
Okrem toho ho strašila zlá prognóza IPF a možnosť smrti v nadchádzajúcich troch až
piatich rokoch. Vtedy bol depresívny, čo nebývalo pre neho typické. Časom sa s tým
zmieril a pochopil, že najlepšie, čo môže urobiť bude akceptovať chorobu a pokúsiť sa
užiť si život - tešiť sa na stretnutie s priateľmi alebo na hranie sa s vnúčatami.

1.9 Kde hľadať podporu?

Emočné zdravie často trpí pri takých vážnych chorobách ako je IPF. Je prirodzené cítiť
zlosť aj zvedavosť ako aj výrazné emočné obmedzenie keď ide o IPF. Pre mnohých ľudí
je cesta k ich diagnóze dlhá a frustrujúca, keď navštevujú množstvo lekárov a zažívajú
oneskorenie v stanovení diagnózy. Po stanovení diagnózy IPF mnohí ľudia stratia slobodu, ktorú si užívali predtým, než sa diagnózu dozvedeli. Zistenie, že teraz sa budú musieť popasovať s bolesťou, skráteným dychom a fyzickou slabosťou, môže viesť k stresu,
strachu a bezmocnosti.

Požiadať o pomoc nebýva jednoduché, ale Peter zistil, že ako ochorenie progreduje, potrebuje svojich blízkych stále viac a viac. Berúc do úvahy radu, že „Problém zdieľaný
je problém vyriešený“, vyhľadal podporu u svojej rodiny a priateľov. Členovia rodiny a
blízky priatelia sa snažili pomôcť Petrovi v najhorších časoch ponúknutím praktickej aj
emočnej podpory. To Petrovi veľmi pomohlo, hoci túžil podeliť sa so svojimi myšlienkami
a pocitmi s inými ľuďmi, ktorí majú do činenia s diagnózou IPF, a ktorí si tým všetkým
sami prešli. Peter zistil u pneumológa ako sa má spojiť s ľuďmi v rovnakej situácii a ten
mu odporučil pridať sa k IPF podpornej skupine pridruženej k nemocnici.

Prvým krokom pri oslobodení sa od dotieravých a obmedzujúcich účinkov IPF je zmieriť
sa s pocitmi- ako pozitívnymi tak negatívnymi- kedže sú normálnou súčasťou procesu
akceptácie diagnózy a zmierenia sa s ňou v budúcnosti. V procese zmierovania sa s
diagnózou ľudia prechádzajú viacerými štádiami mentálnych premien až dosiahnu
bod zmierenia.
Ak sa emočný stres stane nezvládnuteľným, nesmiete sa hanbiť vyhľadať profesionálnu
pomoc a podporu, aby ste sa mohli podeliť s pocitmi, potrebami a obavami. Určite sú
dostupné vhodné zdroje pomoci.

Potom, ako sa Peter pokúsil zmieriť sa s fyzicky aj emočne vyčerpávajúcou diagnózou IPF
vlastnými silami, musel uznať, že viac nezvládne svoju chorobu a s ňou spojenú horskú
dráhu emócií.

Zúčastňovanie sa v tejto špecifickej IPF podpornej skupine pomohlo Petrovi lepšie zvládať
výzvy života s IPF. Stretávanie sa, pocit spolupatričnosti, zdieľanie skúseností a pocit porozumenia zmierňovali jeho pocit izolácie a posilňovali ho pri zvládaní IPF.
Keďže IPF je zriedkavé ochorenie, nemusí v
každom regióne existovať špecifická podporná
skupina. Okrem stretnutí s inými ľuďmi s rovnakou diagnózou, niekedy IPF organizácie ponúkajú podporu cez telefón alebo online. Ďalšou
možnosťou pre týchto pacientov je podujať sa
účinkovať ako dobrovoľník a vytvoriť vlastnú
pacientskú podpornú skupinu, ktorá by pomáhala iným ľuďom v rovnakej situácii v ich
regióne.
Okrem podporných skupín existuje veľa ďalších možností ako nájsť podporu. Profesionálne poradenstvo a psychosociálna podpora vykonávaná sociálnymi pracovníkmi, profesionálne trénovanými terapeutmi a psychológmi je výborný spôsob ako podporiť ľudí
s IPF. Náboženské a duchovné poradenstvo môže byť tiež možnosťou pre ľudí s IPF, ktorí
hľadajú pohodlie a podporu.
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1.10 Zostaňte motivovaní - majte pozitívny prístup
Život so závažným, život ohrozujúcim ochorením
nie je ľahký. Hoci existujú rôzne kroky, ktoré môžete urobiť, aby ste zostali motivovaný, udržali si
pozitívny prístup a maximalizovali potešenie zo
života.
Odkedy sa Peter pridal k podpornej skupine, zistil, že je dôležité aktívne sa podieľať na liečbe a
starostlivosti o svoje zdravie pravidelnými návštevami lekára a komunikáciou so zdravotníckym personálom. Peter sa teraz snaží byť pripravený na návštevy lekára zoznamom otázok, na
ktoré chce, aby mu jeho pneumológ počas návštevy odpovedal, vedie si poznámky z návštev
lekára, a na návštevy lekára si berie so sebou
člena rodiny alebo niekoho z priateľov. Peter sústreďuje svoju energiu na získanie čo najlepšej
liečby a tým chce dosiahnuť aspoň trochu kontrolu nad tým, čo sa s ním deje.
Peter sa snaží zaujímať sa o súčasné dianie, sústreďuje sa na momentálne známe fakty
viac ako na neistoty budúcnosti alebo progresie choroby tak, aby mal pocit kontroly, čelil
beznádeji a zostal motivovaný.
Hoci Petrovi potvrdili diagnózu, ktorá mu zmenila život, snaží sa pokračovať vo vykonávaní vecí, ktoré ho tešia a udržať si obľúbené aktivity tak, aby mu ich choroba úplne nezobrala. Ak má chuť ísť na rannú prechádzku alebo sa trochu pomotať po záhrade, robí
to toľko, koľko mu sily dovolia. Aj keď mal chuť navštíviť rodinu a priateľov na opačnom
konci krajiny alebo chel ísť na dovolenku, IPF mu automaticky nezabránila to urobiť. Cestovanie s IPF môže znamenať, že Peter bude musieť zvládnuť určité výzvy, ale s dobrou
organizáciou a plánovaním nie je dôvod ostávať doma.

2.0 Ako sa IPF manažuje?

Keď Petrovi diagnostikovali IPF, pokúšal sa zistiť si čo najviac o chorobe a možnostiach
liečby od lekára a liečebného tímu, aby čo najlepšie pochopil svoju situáciu.
Pneumológ mu povedal, že keďže zatiaľ neexistuje liečba, ktorá by farmakologicky IPF
vyliečila, rôzne terapie môžu pomôcť zmierniť príznaky a spomaliť progresiu ochorenia.
Terapeutické stratégie, ktoré môžu stabilizovať ochorenie, zahŕňajú rozličné lieky rovnako
ako spektrum ne-farmakologických možností. 6
Rozhodnutia o liečbe IPF sú vysoko osobné pre každého pacienta a môžu byť ovplyvnené ďalšími faktormi ako prítomnosť iných ochorení (komorbidít), možných vedľajších
účinkov liečby a rizika akútnych exacerbácií IPF. S pomocou lekára sa Peter rozhodol,
ktorá IPF liečba by mohla byť pre neho, pre jeho individuálnu situáciu a príznaky najvhodnejšia.

Lieky

Pľúcna
rehabilitácia

Liečba IPF
Oxygenoterapia

Transplantácia
pľúc

Prečítajte si viac o cestovaní s IPF na www.LifewithIPF.com
Všeobecne pozitívny prístup môže pomôcť pacientom ako aj ich rodinám a priateľom
zvládnuť ochorenie. Pozitívne myslenie je nápomocné a uzdravujúce a môže vás vyviesť
z tých najťažších dní.
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2.1.2

Okrem liečby liekmi môžu stabilizovať ochorenie a zlepšiť príznaky ne-farmakologické
druhy liečby.

Keďže ide o štandardný postup u ľudí s chronickým pľúcnym ochorením, pľúcna rehabi-

2.1.1 Oxygenoterapia

aby sa mu zlepšila kvalita života.12,16,17

Prvou nefarmakologickou intervenciou, o ktorej Petra lekár informoval, bol doplnkový
kyslík, ktorý môže pomôcť redukovať skrátený dych a zlepšiť pacientovu schopnosť vykonávať dennodenné úlohy.2,16 Petrovi vysvetlili, že doplnkový kyslík mu môžu predpísať
vtedy, keď hladina kyslíka v krvi výraznejšie klesne, čo môže sposobiť príznaky únavy,
podráždenia a stratu koncentrácie.
Na začiatku bude pravdepodobne doplnkový kyslík potrebný iba pri cvičení a počas
spánku, ale keď ochorenie pokročí a pľúca
výraznejšie stratia svoju schopnosť okysličovať krv, možno bude potrebné po celý čas
udržiavať hladinu kyslíka v krvi na zdravej
úrovni.
Pneumológ vykonal sériu rôznych vyšetrení
zameraných na saturáciu kyslíka a na arteriálne krvné plyny, aby zistil, či Peter potrebuje kyslík a ako často ho bude potrebovať
používať. Vyšetrenia potvrdili, že je kandidátom na doplnkovú oxygenoterapiu a má ju
používať pri námahe. Vzhľadom k tomu mu
predpísali doplnkový kyslík do nosa, aby ho
mohol používať pri miernej námahe.
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litácia je ďalšou ne-farmakologickou liečbou, ktorú pneumológ veľmi odporúčal Petrovi,

Programy pľúcnej rehabilitácie ponúkajú rozličné služby vrátane:2,17
• fyzickej kondície
• nácviku dýchacích techník
• manažmentu strachu, stresu
a depresie
• poradenstva a podpory na
zlepšenie výživy
• edukáciu o ochorení
Programy pľúcnej rehabilitácie
väčšinou vedú multidisciplinárne
tímy pozostávajúce z lekárov,
sestier, fyzioterapeutov, sociálnych
pracovníkov, dietológov a iných
špecialistov a môžu sa vykonávať
doma, v komunite alebo počas
hospitalizácie. Cieľom pľúcnej
rehabilitácie je naučiť sa zručnosti,
prostriedky a triky, ktoré pomôžu
manažovať ochorenie a dostať
pod kontrolu individuálne príznaky.
Petrovi poradili zúčastniť sa pľúcneho
rehabilitačného programu počas
nasledujúcich niekoľko mesiacov
pod dohľadom odborníka.
Popri personalizovanom cvičebnom programe sa Peter naučil dýchacie techniky a poskytli mu aj výživové poradenstvo a emočnú podporu. Pľúcny rehabilitačný program mu
pomohol cítiť sa lepšie, zvýšiť si hladinu energie, sily a výdrže ako aj mať lepší pohľad na
svoje ochorenie.
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2.2 Lieky

2.1.3 Transplantácia pľúc

2.2

Ďalšou ne-farmakologickou možnosťou, o ktorej Petra informoval lekár bola transplantácia pľúc ako liečba IPF.

Hoci neexistuje liečba, ktorá by vyliečila IPF, existujú lieky ktoré môžu spomaliť progresiu
ochorenia. V klinických štúdiách sa ukázalo, že niektoré lieky sú schopné spomaliť zhoršovanie poklesu pľúcnych funkcií u pacientov s IPF.

Pri transplantácii pľúc sa jedno alebo obidve poškodené pľúca nahradia pľúcami od
darcu. Tento výber liečby je nutný najmä ak sa IPF veľmi rýchlo zhoršuje alebo je veľmi
závažná.17 Transplantácia pľúc je veľký zásah a má svoje riziká vrátane vážnych komplikácií ako sú infekcie alebo odvrhnutie pľúc od darcu. Na druhej strane transplantát
môže zlepšiť kvalitu života pacienta a predĺžiť mu život.1,2,17 Nie každý s IPF je kandidátom
na transplantáciu pľúc - niektorí pacienti môžu mať pridružené ochorenia, ktoré znemožnia vykonanie transplantácie. Taktiež mnohé transplantačné programy majú horný vekový limit 60 alebo 65 rokov. Ďalšou limitáciou je veľmi malý počet darcovských orgánov
dostupných na transplantáciu čo v realite znamená, že len menej ako 1% pacientov s IPF
podstúpi transplantáciu. Z tohto dôvodu transplantácia pľúc nie je vhodnou liečbou pre
každého s IPF. Aj keď môže byť u malého podielu pacientov veľmi úspešná.
Keďže transplantácia pľúc je možnosťou pre všetkých pacientov s IPF, skoro na to, ako
Petrovi diagnostikovali IPF, podstúpil hodnotenie zamerané na transplantáciu pľúc. Hoci
prvé zhodnotenie ukázalo, že momentálne nie je Peter vhodným kandidátom na transplantáciu pľúc, bude jeho stav pravidelne prehodnocovaný s ohľadom na to, či sa Peter
nestane kandidátom na transplantáciu pľúc v pokročilejšej fáze ochorenia.2,18

Lieky

Keď Peter hovoril so svojim lekárom o tom,
ktorá liečba by bola najvhodnejšia pre
jeho individuálnu situáciu, lekár ho
informoval, že takéto lieky určené na
liečbu IPF sú dostupné v krajine, hoci
v niektorých krajinách nemusia byť
dostupné.
Sú to takzvané antifibrotické lieky, čo
znamená, že môžu pomôcť redukovať
tvorbu nového jazvovitého tuhého
tkaniva pľúc u pacientov s IPF.
Peter mal rozhovor so svojím lekárom
ohľadom charakteristiky každého lieku,
aby vybrali pre neho najvhodnejší.

Obvykle výber kandidátov na transplantáciu pľúc závisí od ich stavu ako aj od predpokladu prínosu, ktorý možno v ich individuálnom prípade od transplantácie očakávať.
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2.0 Ako sa IPF manažuje?

2.4 Ako sa vyrovnať s IPF

2.3 Iné možnosti liečby

2.4

Keď lekár informoval Petra o možnostiach liečby IPF, spomenul mu aj nefarmakologické
postupy medzi nimi aj takzvanú paliatívnu starostlivosť.

Potom ako si Peter zvykol na liečbu, ktorá mu najviac vyhovovala, cítil sa lepšie ako pôvodne očakával. Užíva lieky tak ako treba a navštevuje podpornú IPF skupinu, kde si
navzájom vymieňajú skúsenosti a pocity s ľuďmi v podobnej situácii. Peter sa stále snaží
robiť veci, ktoré má rád a nedovoľuje chorobe, aby mu v tom zabránila. Teší sa na jednoduché spoločenské udalosti ako stretnutia s priateľmi alebo hranie sa s vnúčatami. Peter
pochopil, že najlepšou vecou, ktorú mohol urobiť, bolo akceptovať svoju chorobu, žiť pre
súčasné momenty a snažiť sa užívať si život ako sa dá.

Paliatívna starostlivosť alebo liečba príznakov je ústrednou súčasťou liečby IPF. Je určená na zmiernenie psychických a emočných ťažkostí a zlepšenie kvality života pacienta
prostredníctvom sociálnej, psychologickej a duchovnej pomoci.2
Ako Petrovi spomenul pneumológ, tradične ľudia vnímajú paliatívnu starostlivosť ako
starostlivosť, ktorá prichádza na rad vo veľmi neskorej fáze ochorenia pred koncom života. Ale v skutočnosti odoslanie na ambulanciu paliatívnej starostlivosti môže byť veľmi
účinné v liečbe príznakov už aj pri včasnejších štádiách ochorenia.

Ako sa vyrovnať s IPF

V rámci IPF môže paliatívna starostlivosť zapojiť druhy liečby, ktoré redukujú príznaky
skráteného dychu a kašľa. Možno ju použiť popri iných druhoch liečby na zabezpečenie
rovnováhy medzi prevenciou proti progresívnemu jazvovateniu tkaniva pľúc a zároveň
obmedzením príznakov.
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3.1 Nápomocné a internetové stránky

Je možné, že počas liečby IPF stretnete veľa rôznych zdravotníckych profesionálov. Udr-

Ak hľadáte online fakty o IPF, mohli by ste nájsť obrovské a ohromujúce množstvo výsledkov. Aby ste získali detailný prehľad o všetkých dôležitých témach súvisiacich s IPF,
navštívte prosím www.LifewithIPF.com, www.plucnafibroza.sk

žiavanie aktuálneho a kompletného zoznamu dôležitých ľudí, opatrovateľov, lekárov, lekární, nemocníc a podporných skupín, ktoré môžete v prípade súrnej potreby kontaktovať, vám uľahčí dostať vhodnú pomoc.

LifewithIPF.com a plucnafibroza.sk sú webové stránky vytvorené špeciálne pre pacientov
s IPF a tých, ktorí sa o nich starajú. Ponúkajú informácie o ochorení, rady a podporu, odpovede na často kladené otázky, príbehy pacientov a rozličné zdroje na stiahnutie.

•

Vyplňte doleuvedenú informáciu a majte ju pri sebe tak, aby ste ju našli kedykoľvek
aj počas zmätku alebo krízy.

•

Bolo by nápomocné urobiť si aj zopár kópií - jednu na chladničku, jednu na nosenie
so sebou, keď idete von, jednu do auta a jednu na stôl v práci.

•

Tiež môžete tento zoznam dať tomu, kto môže konať za Vás ak nie ste prítomný.

•

Je dôležité pravidelne zoznam kontrolovať, aby ste mali istotu, že mená a čísla
sú aktuálne.

3.2.1 Dôležité kontakty pre starostlivosť o vás

Zistite viac o IPF na
www.LifewithIPF.com
www.plucnafibroza.sk

Lekár liečiaci IPF (pneumológ)
Meno/číslo:
Farmaceut
Meno/číslo:

Pacientské organizácie majú za úlohu chrániť pacientov a pomáhať vytvárať fórum na
spojenie s ostatnými, ktorí stoja pred podobnými výzvami, aby získali informácie o tom
ako žiť s chorobou a dostávať podporu rozličnými cestami.
Nasledujúce výrazy môžu byť nápomocné pri hľadaní vhodnej IPF pacientskej
organizácie:

• Pacientská organizácia IPF
• Pacienti s idiopatickou pľúcnou fibrózou
• Nadácia pre pacientov s IPF
• Podporná skupina IPF

Nemocnica
Meno/číslo:
Podporná skupina
Meno/číslo:
Ostatní poskytovatelia starostlivosti
Meno/číslo:
Meno/číslo:
Meno/číslo:
Meno/číslo:

• IPF pomoc
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3.2.3 Kontrolný zoznam na cestu lietadlom

IPF je náročná a nepredvídateľná choroba. Preto je dôležité byť dobre informovaný o
chorobe a možnostiach s ňou spojených.

Pred plánovaním cesty

Vždy majte na pamäti, že vaši lekári, sestry a ostatní zdravotnícki pracovníci sú partnermi v liečbe. Určite s nimi prediskutujte otázky a pochybnosti, ktoré by ste mohli mať o IPF,
aby ste jednoznačne rozumeli chorobe a ako sa máte o seba starať.

 Ak momentálne nie ste na oxygenoterapii, lekár určí,
či nie ste kandidátom na kyslík počas letu lietadlom

• Ako si môžem pomôcť sám?
• Aké sú moje možnosti liečby?

Konzultujte

Pred zabezpečením leteniek...
Ak potrebujete kyslík počas letu, zistite si pravidlá
a požiadavky leteckej spoločnosti
 Poskytuje letecká spoločnosť kyslík počas letu alebo
si musíte/môžete priniesť svoj prenosný prístroj
 Aký typ kyslíkového prístroja ponúka letecká
spoločnosť na palube lietadla
 Aké sú nastavenia prietoku
 Maska alebo nazálna kanyla
 Koľko to stojí

Koordinujte

Prípadné otázky, ktoré by ste sa možno chceli opýtať pneumológa:

Mesiace pred odletom

Pri príprave na návštevy lekára býva nápomocné porozmýšľať a napísať si všetky otázky,
ktoré vám napadli, a porozprávať sa o nich s lekárom na ďalšej návšteve. Nižšie sú otázky, ktoré by ste mohli považovať za potrebné opýtať sa lekára.

 Poraďte sa s lekárom o svojich cestovateľských
plánoch a všetkých pochybnostiach, ktoré máte

• Ako budú moje príznaky monitorované a ako často budem
		 chodiť na vyšetrenia?
• Čo mám robiť, aby som lepšie zvládol diagnózu IPF?

 Informácia o zásobovaní batériami/elektrickej
zásuvke počas letu
 Aké sú pravidlá pre použitie kyslíka počas
vzlietania a pristávania
 Vyplňte a odošlite dotazník MEDIF.3

• Ako mám nájsť lokálnu podpornú skupinu?

Použite priestor nižšie na napísanie vašich vlastných otázok týkajúcich sa IPF.

2-3 dni
pred
odletom

Poznámky a otázky pre Vášho lekára:

• Až potom ako letecká spoločnosť preverí váš
		 dotazník, určí či môžete letieť a bude dokončená
		 objednávka vašej letenky.
 Kontaktujte letisko/á, ktoré budete využívať, aby vám
zariadili asistenciu k nástupu/výstupu z lietadla
 Preverte si u svojej poisťovne poistné krytie počas
cestovania - možno bude potrebné dodatočné poistenie

Skôr než si budete užívať výlet...
Uistite sa

• Je pre mňa vhodnou možnosťou transplantácia pľúc?

1-2 týždne pred odletom

• Bude pre mňa prínosný dodatočný kyslík?

• Jedna časť má byť vyplnená vami, druhá vašim
		lekárom

 Uistite sa, že máte dostatok vašich liekov na predpis
ako aj ďalšie recepty. Berte, prosím, na vedomie, že
si musíte preveriť lokálnu situáciu, pretože nie
v každej krajine sú dostupné všetky lieky.
 Kontaktujte leteckú spoločnosť, aby vám potvrdili
všetky potrebné opatrenia a špeciálne úkony, ktoré
budú realizované pri vašom lete.
 Kontaktujte letisko, aby vám potvrdili stav
plánovanej asistencie pre vás.
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2 týždne
pred
odjazdom

Mesiace pred odjazdom

3.2.4 Kontrolný zoznam pre cestu autom, autobusom 		
alebo vlakom
Pred plánovaním svojej cesty...
 Porozprávajte sa s lekárom o svojich cestovných
plánoch a pochybnostiach, ktoré máte, čo sa týka






Klímy
Kvality ovzdušia
Terénu
Výšok
Spôsobu cesty

Pred objednaním výletu...

4.0 Slovník
Akútne exacerbácie: Epizódy charakterizované náhlym závažným zhoršením príznakov
alebo zhoršenie závažnosti ochorenia, ku ktorému dochádza bez známeho dôvodu a
často vedie k hospitalizácii.20
Alveolus (pl. alveoli): Veľmi malé vzduchové vačky nachádzajúce sa v pľúcach, v ktorých dochádza k výmene kyslíka a oxidu uhličitého. 21
Anti-fibrotický: účinkuje tak, že blokuje alebo redukuje jazvovatenie tkaniva.22
Vyšetrenie arteriálnych krvných plynov: poskytuje informáciu o hladinách kyslíka a oxidu uhličitého v krvi odobratej z tepny a slúži na dôkaz práce pľúc.23
Astma: chronické respiračné ochorenie charakterizované príznakmi ako piskot, skrátenie
dychu, zvieranie hrudníka a kašeľ, ktoré sa rôznia v čase aj výskytom, častosťou a intenzitou.24

 Overte si u svojej poisťovne poistné krytie počas
cesty - možno bude vhodné uzavrieť doplnkové
poistenie

Kardiovaskulárny: súvisí so srdcom a krvnými cievami.25

Pred tým, než odídete...

Röntgen (RTG) pľúc: neinvazívne lekárske vyšetrenie, ktoré vytvára obrazy orgánov a
kostí v hrudníku.23

 Uistite sa, že máte dostatok vašich liekov
na predpis ako aj ďalšie recepty. Berte prosím
na vedomie, že si musíte preveriť lokálnu situáciu,
pretože nie v každej krajine sú dostupné všetky lieky.

Klinické štúdie: výskumné štúdie, ktoré sledujú ako nové liečby účinkujú u ľudí.21
Komorbidita: choroba alebo stav, ktorá sa vyskytuje súčasne s inou chorobu alebo stavom.22
Chronická obštrukčná choroba pľúc: bežné preventovateľné a liečiteľné ochorenie, ktoré charakterizuje pretrvávajúce obmedzenie prietoku vzduchu, je veľmi progresívne, spája sa so zosilnenou zápalovou odpoveďou v dýchacích cestách a v pľúcach na cudzorodé častice a plyny. 26
Koronárna choroba srdca: choroba, pri ktorej sa ukladá voskovitá látka (plak) vnútri koronárnych ciev. Tieto cievy majú za úlohu zásobovať krvou bohatou na kyslík srdcový
sval.23
Diferenciálna diagnóza: odlíšenie konkrétnej diagnózy alebo stavu od potenciálnych
alternatívnych diagnóz, ktoré majú podobné znaky alebo príznaky.21
Únava: extrémna slabosť pochádzajúca z vyčerpania alebo choroby.21
Fibróza: oprava a náhrada tkanív a orgánov postihnutých zápalom fibróznym spojivovým tkanivom, prípadne ešte výsledok náhrady normálneho tkaniva jazvovitým tkanivom.21
Gastroenterológ: lekár špecializujúci sa na manažment chorôb tráviaceho systému.
Gastro-ezofageálna refluxová choroba (GERD): chronické ochorenie tráviaceho systému, ktoré vzniká vtedy, keď žalúdočná kyselina alebo obsah žalúdka sa spätne dostáva
do pažeráka a dráždi jeho sliznicu.27
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Pálenie záhy: pocit pálenia v hrudníku, ktorý sa šíri do hrdla, spolu s kyslou chuťou v
ústach.27
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Počítačová tomografia s vysokým rozlíšením (HRCT): Typ röntgenu, ktorý vytvára mnohonásobné detailné obrazy oblastí v tele.23
Idiopatický: z neznámej príčiny.21
Idiopatická pľúcna fibróza (IPF): postupujúce zjazvovatenie a zhrubnutie pľúc bez známej príčiny.23
Biopsia pľúc: chirurgické odobratie buniek pľúcneho tkaniva za účelom vyšetrenia patológom.23

5.0 Referencie
1.
2.

3.

Zjazvovatenie pľúc: pľúcne tkanivo sa stáva zhrubnutým a tvrdým
Transplantácia pľúc: chirurgické nahradenie pacientovych chorých pľúc pľúcami od
darcu.23
Obštrukčné spánkové apnoe: potenciálne závažná spánková porucha charakterizovaná dýchaním prerušovaným prestávkami. 27
Oxygenoterapia: podávanie kyslíka.23

4.
5.
6.

Paliatívna starostlivosť: Liečba bez cieľa vyliečiť zameraná na zmiernenie príznakov
a poskytnutie komfortu pacientom trpiacim závažným alebo život ohrozujúcim ochorením.21

7.

Progresia: zhoršovanie ochorenia/ťažkostí v priebehu času.

8.

Testy pľúcnych funkcií: skupina vyšetrení, ktoré sa používajú na zistenie priechodnosti
vzduchu do a z pľúc a ako pľúca zásobujú kyslíkom celé telo.21
Pľúcna hypertenzia: Druh vysokého krvného tlaku, ktorý sa deje v tepnách pľúc a v pravej strane srdca.27

9.

Pľúcna rehabilitácia: široký liečebný koncept s cieľom zlepšiť kvalitu života pacienta.23

10.

Pneumológ: lekár špecializujúci sa na pľúca
Pľúcna oxymetria: vyšetrenie monitoruje zásobovanie pacientovej krvi kyslíkom.21

11.

Zriedkavé ochorenie: ochorenie, ktoré sa vyskytuje len v malom percente populácie.28

12.

Rejekcia - odvrhnutie: Imunologická reakcia organizmu príjemcu na transplantovaný
orgán alebo tkanivo.21

13.

Rizikový faktor: faktor spojený so zvýšeným rizikom ochorenia alebo infekcie.21

14.
15.

16.
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