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Събрани отговори от 273 пациента в Европа

На 42% от пациентите отнема повече от година да бъдат диагностицирани

Държави с участници в проучването
Диагностика на 
пациенти

78,0% 
идиопатична белодробна 
фиброза

7,0% 
Друго/няма отговор

0,7% 
Хроничен хиперчувствителен 
пневмонит

10,3% 
Саркоидоза

4,0% 
Свързана с автоимунно 
заболяване белодробна 
фиброза

  Испания 59 (21,6%)

  Белгия 55 (20,1%)

  Обединено кралство  50 (18,3%)

  Италия 47 (17,2%)

  Германия 29 (10,6%)

  Нидерландия 9 (3,3%)

  България 7 (2,6%)

  Франция 5 (1,8%)

  Полша 5 (1,8%)

  Австрия 4 (1,5%)

  Румъния 1 (0,37%)

  Ирландия 1 (0,37%)

  Норвегия 1 (0,37%)  

88%

12%

Първи
симптоми

Общопрактикуващ лекар/
Оказващ първа помощ

Многопрофилна
болница

Диагноза за
белодробна фиброза

Хората са изправени пред бавен и несигурен път към диагностициране и има 
забавяне на всеки етап от него

29% 
от пациентите са чакали 
над 6 месеца да отидат 

при ОЛ след развиване на 
симптоми - основно защото 
не са били разтревожени от 
симптомите или са смятали, 

че са били свързани с 
възрастта

36% 
от пациентите са чакали 
над 3 месеца от първото 

си посещение, за да 
получат диагноза

44% 
от пациентите са 

насочени към болница 
при първото си 

посещение, но 18% са 
посетили своя ОЛ над 
четири пъти преди да 

бъдат насочени

20% 
от пациентите, насочени 
към болница, е трябвало 
да чакат над 3 месеца, 

за да получат час заради 
дълго време за чакане

30% 
са получили диагноза в 

рамките на 3 месеца

При 28% 
от пациентите, 

диагностицирането е отнело 
от 3 месеца до 1 година

42% 
са получили диагноза 

след 1 година

Проучването е предприето от EU-IPFF, подкрепена от „Галапагос“.*

Пътят на пациента при белодробна фиброза. Този път е разработен от количествени и качествени данни, 
събрани от проучване на диагностицирани с белодробна фиброза пациенти в Европа. Проучването е 
извършено през юни 2020 г.
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Пътят на пациента е тревожен и притеснителен

Включени са 50-те най-често посочвани думи или фрази.

Лекарите и сестрите по принцип обясняват 
диагнозата на пациентите, но не предоставят 
друга информация

от пациентите са получили 
адекватно обяснение на 
диагнозата си от лекар и/
или специализирана сестра, 
но повечето пациенти не са 
получили друга информация

или по-малко от пациентите 
са получили отпечатани 
образователни материали 
или са били изпратени в 
група за подкрепа

80%
Самo 

6%

притеснение
заболяване кашлица

болно сърце

труден период

възраст

рак на белия дроб
тревожност

бъбречна недостатъчностчеста кашлица

чувство на отчаяние 

белодробна фиброза

някакво неразположение
чувство на безсилиечувство на страх 

задъхване

сериозно заболяване

преобладаващо разочарование

голям проблем

значителен проблем 
белодробна инфекция

абсолютна болка

белодробна фиброза
безсънни нощи

сърдечен проблем 

общи тревоги 
типични грижи

пулмолог

несигурност

грип

сърдечен удар

раздразнениестрахпневмония
по-малък дихателен капацитет силна умора

задух

липса на знания

нормална болест 

големи тревоги

ужасно време

чувство на остарялост

колебания в температурата

грижи

тъга

порок на сърцето

липса на информация

много въпроси

загуба на енергия

алергия
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Информация за 
естеството и 

клиничното развитие 
на заболяването им

Подкрепа от 
медицинските 

сестри

Медицински и 
научни материали 

за четене

Препоръки за група 
за подкрепа 

Редовни тестове 
на функцията на 

белия дроб  

Практически 
съвети и насоки

Достъп до 
психолог

По-ранно 
диагностициране 

Какво пациентите са сметнали за полезно:

Какво пациентите искат да бяха получили по пътя си към диагностицирането:

Заключения

Късното диагностициране остава предизвикателство.  Много пациенти 
извървяват дълъг и труден път до диагнозата, като 42% от пациентите чакат 
над 12 месеца

Бавният и несигурен път до диагнозата прави пациентите  тревожни и може 
да забави лечението което може да забави влошаването или прогресирането на 
заболяването

Това е недопустимо при условие, че вероятната продължителност на живота на 
хората с прогресивна белодробна фиброза е 3 до 5 години – по-лоша от много 
видове рак

Призив към действие

Призив за по-ранно диагностициране: Има спешна нужда от забързване на пътя 
към диагнозата. Спешно трябва да повишим информираността на населението, 
да обучим оказващите първа помощ и пулмолозите да диагностицират 
заболяването и да насочват бързо пациенти с белодробна фиброза, както при 
пациенти с рак

Призив за предоставяне на повече информация и подкрепа на 
пациентите във всички етапи от пътя до диагнозата, за да се намали 
тревожността и да се подобри качеството им на живот
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Съвет от пациенти с белодробна фиброза

Настоявайте за по-бърза диагноза

Търсете възможно най-много информация от здравни специалисти на всички етапи 

Останете позитивно настроени 

“Не чакайте, доверете се на специалистите и следвайте съветите им”
(пациент от Белгия)

“При кашлица и умора, не се колебайте да се консултирате със 
специалист, за да получите диагноза възможно най-бързо, и с психолог за 
подкрепа, когато получите диагноза за заболяването. Задавайте въпроси” 
(пациент от Белгия) 

“Заобиколете се с добри хора - никога не отивайте сами на консултация с  
лекар и търсете асоциация, специализирана в белодробна фиброза, за да 
разберете по-добре болестта и да чуете възгледите на други пациенти”
(пациент от Франция)

“Водете си бележки, когато се консултирате с лекар. Винаги задавайте 
въпроси. Намерете второ мнение” 
(пациент от Германия)

“Не спирайте да се грижите добре за себе си, практикувайте физическа 
дейност възможно най-много, и винаги се надявайте, че проучванията ще 
продължат и ще открият лекарство, което не само забавя фиброзата на 
белия дроб, а и я блокира и кара да изчезне” 
(пациент от Италия)

Търсете помощ рано (особено ако не ви стига въздух или имате постоянна кашлица)
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Топ съвети от пациенти с белодробна фиброза

Разработено в сътрудничество с „Галапагос“.*„Галапагос“ подкрепи финансово проучването и беше директно ангажирана с 
въпросника и доклада в сътрудничество с EU-IPFF. Логистичната подкрепа и помощ с медицинския доклад беше предоставена 
от „emotive“. 

Извадката за това проучване е ограничена до организациите членки на EU-IPFF. Цялата информация, предоставена от 
респондентите, е анонимна и ще остане такава във всички комуникации. Впечатления на здравни специалисти и пациенти, 
намиращи се в държави, непредставлявани в EU-IPFF, не се покриват от това проучване. Моля, отбележете, че някои резултати 
са преведени на английски език от оригиналния; следователно може да има малки разлики с оригинала.

GL-IPF-NA-202102-00006 |  Декември 2021 г.

Пълният доклад ще бъде наличен на уебсайта на EU-IPFF през 2020 г.

относно Европейска федерация за идиопатична белодробна фиброза и свързаните с нея разстройства (EU-IPFF)

EU-IPFF събира 21 европейски национални асоциации на пациенти от 15 европейски държави. Мисията ѝ е да служи като доверен 
източник за IPF обществото, като повишава информираността, предоставя обучение за заболяването, разширява грижата и 
финансира проучвания. EU-IPFF си сътрудничи с лекари, медицински организации, хора с IPF, болногледачи и политици в Европа.  
За допълнителна информация, моля, посетете www.eu-ipff.org.

относно Действие за белодробна фиброза

Действие за белодробна фиброза Великобритания е нарастваща общност от пациенти, семейства, изследователи и здравни 
специалисти. Нашата цел е всички засегнати от болестта има по-добро бъдеще. Подкрепяме пациенти и семейства, повишаваме 
осведомеността, кампания за подобряване на здравните услуги и инвестираме в изследвания, за да намерим лек. За допълнителна 
информация, моля посетете www.actionpf.org.

относно „Галапагос“

„Галапагос“ е компания, работеща в сферата на биотехнологиите в клиничната практика, специализираща в откриването и 
разработването на лекарства със съдържание на малки молекули с иновативно действие. Нашият стремеж е да се превърнем 
в световен лидер сред биофармацевтичните компании с фокус върху откриването, разработването и популяризирането на 
иновативни лекарства, които дават по-добър живот на хората.

Редовните упражнения 
може да помогнат на 
дишането

Бъдете реалисти за 
ограниченията си - 
изберете подходящи хобита

Присъединете се към 
група за подкрепа Уравновесете темпото 


