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Uzyskane odpowiedzi pochodzą od 273 pacjentów z całej Europy 

W przypadku 42% pacjentów postawienie diagnozy trwało ponad rok.

Kraje uczestniczące w badaniu Diagnoza pacjentów

Idiopatycznego 
włóknienia płuc 

78,0%

Inne/brak odpowiedzi  

7,0%

Przewlekłe alergiczne zapalenie 
pęcherzyków płucnych  

0,7%

Sarkoidoza 

10,3%

Włóknienie płuc na tle 
autoimmunologicznym 

4,0%

  Hiszpania 59 (21,6%) 

  Belgia 55 (20,1%)

  Wielka Brytania  50 (18,3%)

  Włochy 47 (17,2%)

  Niemcy 29 (10,6%)

  Holandia 9 (3,3%)

  Bułgari 7 (2,6%)

  Francja 5 (1,8%)

  Polska 5 (1,8%)

  Austria 4 (1,5%)

  Rumunia 1 (0,37%)

  Irlandia 1 (0,37%)

  Norwegia 1 (0,37%)  

88%

12%

Pierwsze
objawy

Lekarz rodzinny/
opieka podstawowa

Szpital
ogólny

Diagnoza dotycząca
włóknienia płuc

Pacjenci zmuszeni są podążać powolną i bardzo niepewną drogą prowadzącą ku 
diagnozie, a każdy z etapów tej podróży wiąże się ze znacznymi, spowalniającymi 
cały proces opóźnieniami.

29% 
pacjentów oczekiwało 
ponad 6 miesięcy na 

wizytę u lekarza ogólnego 
od momentu wystąpieniu 

objawów. W głównej mierze 
spowodowane było to 

faktem, iż nie przywiązywali 
oni większej wagi do swoich 
objawów lub zrzucali je na 

karb wieku

36% 
pacjentów oczekiwało 

na diagnozę ponad 
3 miesiące – 

od pierwszej wizyty 

44% 
pacjentów podczas swojej 
pierwszej wizyty zostało 

skierowanych do szpitala, 
lecz jedynie 18% z nich 
spotkało się ze swoim 

lekarzem rodzinnym więcej 
niż cztery razy przed 

otrzymaniem skierowania

20% 
pacjentów skierowanych 
do szpitala zmuszonych 

było do oczekiwania 
na wizytę dłużej niż 3 

miesiące, czego przyczyną 
były długie kolejki

30% 
pacjentów zostało 

zdiagnozowanych w 
ciągu 3 miesięcy

W przypadku 28% 
pacjentów, postawienie diagnozy 
trwało od 3 miesięcy do 1 roku

42% 
pacjentów otrzymało diagnozę 

po upływie 1 roku

Projekt został zrealizowany z ramienia EU-IPFF przy wsparciu firmy Galapagos.*

Droga, którą przebywają pacjenci cierpiący na włóknienie płuc. Drogę tę określono na podstawie danych 
ilościowych i jakościowych zgromadzonych w ramach ankiety przeprowadzonej na terenie Europy wśród 
pacjentów, u których zdiagnozowano włóknienie płuc. Ankieta została przeprowadzona w czerwcu roku 2020.
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Pacjenci zmuszeni są mierzyć się z wieloma obawami i niepokojem

50 najczęściej używanych słów lub sformułowań.

Lekarze i pielęgniarki zazwyczaj tłumaczą pacjentom 
kwestie związane z diagnozą, niemniej jednak nie 
zapewniają przy tym pozostałych informacji.

pacjentów uzyskało od lekarza i/lub 
pielęgniarki odpowiednie objaśnienie 
znaczenia otrzymanej diagnozy, lecz 
większość pacjentów nie otrzymała 
żadnych dodatkowych informacji

lub mniej pacjentów otrzymało 
drukowane materiały edukacyjne 
lub zostało skierowanych do 
odpowiednich grup wsparcia

80%
Jedynie 

6%

zaniepokojony
choroba kaszel

chore serce

trudny okres

zaawansowany wiek

rak płuc
niepokój

niewydolność nerekczęste pokasływanie

uczucie niepokoju 

włóknienie płuc

pewien dyskomfort
poczucie bezsilnościuczucie strachu 

zziajanie

poważna choroba

przytłaczające poczucie rozczarowania

duży problem

znaczący problem

infekcja dróg oddechowych

ból nie do zniesienia

włóknienie płuc

bezsenność nocna
problemy z sercem 

ogólne troski
typowe zmartwienia

pulmonolog

niepewność

grypa

zawał serca

zziajaniestrachzapalenie płuc
mniejsza objętość oddechowa silne zmęczenie

zadyszka

brak wiedzy

zwykła choroba 

poważne obawy

okropny czas

poczucie bycia starym

wahania temperatury

obawy

smutek

wady serca

brak wiedzy

wiele pytań 

utrata energii
alergia
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Informacje dotyczące 
przebiegu klinicznego 
związane z ich stanem

Pomoc ze strony 
pielęgniarek

Materiały medyczne 
i naukowe w formie 
pisemnej, z którymi 
mogli się zapoznać

Polecenia dotyczące 
grup wsparcia

Regularne badania 
funkcji płuc  

Praktyczne porady 
i wskazówki

Dostęp do 
psychologa

Wcześniejsza 
diagnoza

Co według pacjentów zostało uznane za przydatne:

Czego pacjenci oczekują na drodze prowadzącej do postawienia diagnozy:

Wnioski

Późna diagnoza nadal pozostaje poważnym wyzwaniem.  Wielu pacjentów zmuszonych 
jest do pokonania długiej i trudnej drogi nim usłyszą diagnozę, a 42% z nich czeka na jej 
postawienie ponad 12 miesięcy

Powolna i niepewna droga ku diagnozie wywołuje u pacjentów  niepokój i może opóźnić 
dostęp do leczenia, które mogłoby spowolnić zaostrzenie lub progresję choroby

Taka sytuacja jest niedopuszczalna, zważywszy na fakt, iż średnia długość życia osób z 
postępującym włóknieniem płuc wynosi 3‒5 lat – a więc jest krótsza niż w przypadku 
wielu typów nowotworów

Wezwanie do podjęcia działań

Konieczna jest szybsza diagnostyka: stoimy w obliczu pilnej potrzeby 
przyspieszenia ścieżki diagnostycznej. Musimy jak najszybciej zwiększyć 
świadomość społeczną, edukować świadczeniodawców podstawowej opieki 
zdrowotnej i pulmonologów w zakresie diagnozowania tej choroby, a także 
przyspieszyć proces diagnozowania pacjentów cierpiących na włóknienie  
płuc, tak jak udało się to w przypadku pacjentów z nowotworami

Konieczne jest zapewnienie pacjentom szerszego dostępu do informacji i  
wsparcia na wszystkich etapach ścieżki diagnostycznej, aby zmniejszyć ich 
obawy oraz poprawić jakość życia
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Rady pacjentów cierpiących na włóknienie płuc

Naciskaj na jak najszybsze postawienie diagnozy

Na każdym etapie staraj się uzyskiwać od pracowników służby zdrowia możliwie jak najwięcej informacji 

Zachowaj pozytywne nastawienie

„Nie czekaj, zaufaj specjalistom i postępuj zgodnie z ich zaleceniami”
(pacjent pochodzący z Belgii)

„W przypadku kaszlu i uczucia zmęczenia nie wahaj się skonsultować ze 
specjalistą w celu jak najszybszego postawienia diagnozy, a także z 
psychologiem, celem uzyskania wsparcia w przypadku zdiagnozowaniu u 
Ciebie choroby. Zadawaj pytania”
(pacjent pochodzący z Belgii)

„Otaczaj się dobrymi ludźmi – nigdy nie chodź na wizyty u lekarza sam i 
poszukaj stowarzyszenia specjalizującego się w włóknienie płuc, aby lepiej zrozumieć 
chorobę oraz poznać opinie innych pacjentów”
(pacjent pochodzący z Francji)

„Podczas konsultacji z lekarzami rób notatki. Zawsze zadawaj pytania. 
Uzyskaj opinię innego specjalisty” 
(pacjent pochodzący z Niemiec)

„Nie przestawaj dbać o siebie, utrzymuj aktywność fizyczną na jak najwyższym 
możliwym poziomie i zawsze miej nadzieję, iż prowadzone badania zaowocują 
opracowaniem leku, który nie tylko spowolni włóknienie płuc, ale także je  
zablokuje i doprowadzi do jego cofnięcia” 
(pacjent pochodzący z Włoch)

Zacznij jak najwcześniej szukać pomocy (zwłaszcza jeśli masz zadyszkę lub uporczywy kaszel)
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Kluczowe porady pacjentów cierpiących na włóknienie płuc

Opracowane we współpracy z Galapagos. *Ankieta została zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu firmy Galapagos, która wraz z 
EU-IPFF bezpośrednio zaangażowała się w prace nad kwestionariuszem oraz raportem. Pomoc logistyczną oraz wsparcie medyczne  
w zakresie sporządzenia niniejszego formularza zapewniła firma Emotive. 

Grupa osób wybranych w celu przeprowadzenia tego badania została ograniczona do organizacji członkowskich EU-IPFF. Wszystkie 
informacje przekazane przez respondentów są anonimowe i pozostaną takie we wszelkiej komunikacji. Niniejsza ankieta nie uwzględnia 
spostrzeżeń pracowników służby zdrowia ani pacjentów pochodzących z krajów niereprezentowanych przez EU-IPFF. Należy pamiętać, iż 
niektóre wyniki zostały przetłumaczone z języka oryginalnego na język angielski, w związku z czym mogą występować niewielkie różnice  
w stosunku do wersji oryginalnej.
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Pełny raport zostanie opublikowany w witrynie EU-IPFF w roku 2021

European Idiopathic Pulmonary Fibrosis and Related Disorder Federation (EU-IPFF) (Europejska Federacja Idiopatycznego Włóknienia 
Płuc i Chorób Powiązanych) 

EU-IPFF zrzesza 21 europejskich krajowych stowarzyszeń pacjentów w 15 krajach Europy. Jej misją jest służyć za godne zaufania źródło 
informacji dla społeczności IPF poprzez podnoszenie świadomości, edukację w zakresie chorób, rozwój opieki oraz finansowanie badań. 
EU-IPFF współpracuje z lekarzami, organizacjami medycznymi, osobami z IPF, opiekunami i decydentami politycznymi w całej Europie. W 
celu uzyskania dalszych informacji, zachęcamy do odwiedzenia witryny www.eu-ipff.org.

O Action for Pulmonary Fibrosis

Action for Pulmonary Fibrosis UK to rosnąca społeczność pacjentów, rodzin, badaczy i pracowników służby zdrowia. Naszym celem jest, 
aby wszyscy dotknięci chorobą mieli lepszą przyszłość. Wspieramy pacjentów i rodziny, zwiększamy świadomość, prowadzimy kampanię 
na rzecz poprawy usług opieki zdrowotnej i inwestujemy w badania, aby znaleźć lekarstwo. Więcej informacji można znaleźć na stronie 
www.actionpf.org.

O Galapagos

Galapagos jest firmą biotechnologiczną zajmującą się badaniami klinicznymi, specjalizującą się w odkrywaniu i pracach rozwojowych 
nad lekami małocząsteczkowymi o nowych mechanizmach działania. Pragniemy stać się wiodącą globalną firmą biofarmaceutyczną, 
skoncentrowaną na odkrywaniu, opracowywaniu i komercjalizacji innowacyjnych leków poprawiających jakość życia ludzi.

Regularne ćwiczenia mogą 
ułatwić oddychanie

Realistycznie podchodź do 
swoich ograniczeń – dostosuj 
pasje do swoich możliwości

Dołącz do grup wsparcia Nie denerwuj się 


