
за живот

ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ 

ПО БЕЛОДРОБНА ФИБРОЗА

Европейската федерация по белодробна 
фиброза (ЕФБФ) обединява 22 пациентски 
организации от цяла Европа, които споделят 
сходни гледни точки, опит и познания за 
грижите и лечението на белодробната фиброза 
(БФ) на национално ниво. Тя проследява 
начините за справяне със заболяването в 
отделните държави и е надежден източник 
на актуална информация за повишаване 
на осведомеността на обществото като 
предоставя познания за заболяването, 
предлага методи за подобряване на грижите 
на пациентите с белодробна фиброза (БФ) и 
насърчава научните изследвания за болестта.
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Белодробната фиброза е унищожително забол-
яване, при което очакваната продължителност 
на живот на пациентите е между три и пет 
години. За него не е известно конкретно 
лечение, но съществуват терапии за забавяне 
на рецидивите му. Въпреки, че смъртността 
от белодробна фиброза е много по-голяма, 
отколкото от някои често срещани видове 
онкологични болести, оказва се, че сред хората 
e слабо познато заболяване. Пациентите са 
изправени пред множество предизвикателства 
поради забавеното диагностициране и 
затруднения достъп до лечение и съпътстващи 
грижи. Те се борят както с болестта, така и 
с липсата на разбиране сред политиците, 
лекарите, научните среди и обществеността. 
Изключително важно е да работим усилено за 
повишаване на осведомеността на обществото 
за това мъчително и тежко заболяване, което 
засяга огромен брой европейски семейства; 
да насърчаваме хората да търсят медицински 
специалисти още при първите симптоми, тъй 
като ранното диагностициране и ранното 
лечение са предпоставка за по-добрия развой 
на заболяването.
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ЗА ЕФБФНАЧАЛО

През следващите 5 години ще 
наблюдаваме драматична промяна в 
начина, по който лекуваме пациентите 
с белодробна фиброза (БФ).
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С ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА

фиброза белодробната  фиброза?

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА БЕЛОДРОБНАТА 
ФИБРОЗА (БФ)?

Белодробната фиброза (БФ) е хронично, 
прогресивно и необратимо заболяване, 
причиняващо увреждане на белодробната тъкан, 
за което не е известно лечение. Понастоящем в 
Европа от него страдат повече от 300 000 души, 
като над 50 000 губят живота си всяка година. Най-
често срещаният тип белодробна фиброза (БФ) е 
идиопатичната белодробна фиброза (ИБФ), която 
засяга около 200 000 човека в Европа. Средната 
продължителност на живот при пациенти след 
поставена диагноза е между три и пет години, но 
навременното диагностициране и лечение могат 
да забавят хода на заболяването.

ДЪХ ЗА ЖИВОТ

Въпреки, че белодробната фиброза (БФ) е 
изключително тежко заболяване, все още 
наблюдаваме липса на повишена информираност 
сред обществото, което може да доведе до забавяне 
в диагностицирането, загуба на необходимо време 
за лечение и най-вече загуба на пълноценен и 
щастлив живот. В тази връзка, кампанията за 
повишаване на осведомеността за белодробната 
фиброза (БФ), която ще се проведе под мотото 
„Дъх за живот“, цели да насочи вниманието на 
обществеността към болестта, към промените, 
които тя предизвиква в ежедневието на пациентите, 
както и към физическите и психологически 
изменения, които те и техните близки претърпяват 
с времето. От друга страна, кампанията разкрива и 
моменти на безгрижие и щастие, които пациентите 
с белодробна фиброза продължават да изживяват 
въпреки бремето на болестта. 

КАК МОГА ДА ПОМОГНА ЗА 
ПОВИШАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА 
ЗА ЗАБОЛЯВАНЕТО БЕЛОДРОБНА 
ФИБРОЗА?

Обръщаме се с молба към тези от вас – 
пациенти, здравни асистенти, медицински 
специалисти, експерти клинични изследвания 
и други - които по един или друг начин сте 
били засегнати от това заболяване, да се 
присъедините към нас и световната общност 
на пациентите с белодробна фиброза 
(БФ) и да споделите своите истории в 
социалните мрежи през месец септември – 
Месецът за повишаване на осведомеността 
за белодробната фиброза (БФ), като 
използвате #ДъхЗаЖивот и #БФМесец, както 
и през седмицата за информираност за 
идиопатичната белодробна фиброза (ИБФ) от 
18 до 25 септември.

За повече информация, текущи промени 
и допълнения в навечерието на месеца 
за повишаване на информираността за 
белодробната фиброза (БФ), моля, следете 
нашия уебсайт 
www.eu-ipff.org/awareness

Диагностицирането на съпругата ми от непознато 
заболяване беше шок, особено когато разбрахме, че 
то е толкова сериозно. Неговите симптоми повлияха 
на живота на всички ни, тя се бореше за глътка 
въздух, но благодарение на помощта на пациентска 
организация ние променихме живота си и се радвахме 
на нещата, които можехме да правим, вместо да се 
фокусираме върху това, което не можехме. Тревогите 
и безпокойството на пациентите и на тези, които се 
грижат за тях са много сериозен въпрос, който се 
усложнява от хората, които не познават болестта 
– онкологичните заболявания са добре познати и 
категоричното съчувствие и подкрепа винаги са 
налице, докато на нас ни се налагаше всеки ден 
да обясняваме колко сериозна е белодробната 
фиброза. Това трябва да се промени.

Пациентите губят голяма част от 
белодробната си функция още в процеса 
на диагностициране. Кампаниите за 
повишаване на осведомеността играят 
важна роля за насърчаване на пациентите да 
потърсят навреме личен лекар, като по този начин 
ще избегнат забавяне на диагностицирането. Моят 
спешен призив е: Не подценявайте белодробната 
фиброза (БФ)! Ако сте пациент: посетете личния си 
лекар при първите признаци и симптоми; Ако сте 
общопрактикуващ лекар: насочете пациента към 
специалист още в ранните етапи на заболяването; 
Ако сте белодробни специалисти – колеги: започнете 
лечението възможно най-скоро.

Белодробна Какво знаем за
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