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Europejska Federacja Włóknienia Płuc (EU-
IPFF) zrzesza 22 organizacje członkowskie 
z całej Europy, które jednoczą swoje głosy, 
dzielą się doświadczeniem i wiedzą oraz 
informują o opiece i leczeniu chorych na 
włóknienie płuc (PF) na poziomie krajowym a 
przez to wywiera wpływ na to, jak poszczegól-
ne kraje radzą sobie z tą chorobą. 

Jesteśmy  europejskim centrum kontakt-
owym we wszystkich sprawach związanych 
z włóknieniem płuc. Stanowimy wspólny głos 
chorych na włóknienie płuc. Działamy poprzez 
podnoszenie świadomości, edukację, rozwija-
nie opieki i wspieranie badań.
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EU-IPFF AISBL
Abstratt 127
3090 Overijse
Belgium

secretariat@eu-ipff.org
www.eu-ipff.org

Postępujące włóknienie płuc jest wyniszczającą 
chorobą, w której  przewidywana długość 
życia wynosi zaledwie 3-5 lat. Nie ma na nią 
lekarstwa a metody leczenia są ograniczone. 
Na zwłóknienie płuc umiera więcej osób niż na 
niektóre dobrze znane rodzaje raka, ale nie-
wiele osób kiedykolwiek słyszało o tej choro-
bie. Pacjenci stają przed trudnymi wyzwania-
mi związanymi z opóźnieniem w diagnostyce 
i trudnościami w dostępie do leczenia i opieki 
wspomagającej. Walczą oni zarówno z chorobą, 
jak i z brakiem zrozumienia wśród decydentów, 
lekarzy, naukowców i społeczeństwa. Bardzo 
ważne jest, abyśmy zrobili wszystko, co w 
naszej mocy, aby zwiększyć świadomość tej 
okrutnej choroby, która dotyka tak wiele eu-
ropejskich rodzin, oraz aby zachęcić ludzi do 
zgłaszania się do lekarza przy pierwszych ob-
jawach, ponieważ wczesna diagnoza i wczes-
ne rozpoczęcie leczenia prowadzą do lepszych 
wyników.

Steve Jones
Chory na PF i przewodniczący 

EU-IPFF (Wielka Brytania)
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W ciągu najbliższych 5 lat będziemy 
świadkami istotnej zmiany w sposo-
bie leczenia pacjentów z PF .

Helen Parfrey, lekarz, specjalista chorób płuc 
(Wielka Brytania) #PFSUMMIT21
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Czynność płuc chorych pogarsza się 
znacznie już w trakcie procesu diagno-
zowania. Kampanie uświadamiające 
odgrywają ważną rolę w zachęcaniu 
pacjentów do wizyt u lekarza ogólnego 
i unikania opóźnień w rozpoznaniu. Mój 
ważny przekaz brzmi następująco: Nie 
lekceważcie PF! Jako pacjent, zgłoś się do le-
karza pierwszego kontaktu przy pierwszych ozna-
kach i objawach; jako lekarz pierwszego kontaktu, 
skieruj chorego do specjalisty na wczesnym eta-
pie; do moich kolegów specjalistów chorób płuc, 
rozpocznij leczenie tak szybko, jak to możliwe.

Liam Galv in
Były opiekun osoby chorej na PF, Sekretariat 
Dyrektora Generalnego EU-IPFF (Irlandia)

Marl ies  Wi jsenbeek
specjalista chorób płuc (Niderlandy)

WSPIERANY ŻYCZLIWIE PRZEZ

PŁUC NA TEMAT WŁÓKNIENIA PŁUC

CO TO JEST PF? 
Włóknienie płuc (PF) jest postępującą, 
nieodwracalną, przewlekłą chorobą płuc 
powodującą bliznowacenie tkanki płucnej, 
na którą nie ma lekarstwa. W Europie do-
tyka ona obecnie ponad 300 000 osób, z 
czego ponad 50 000 umiera każdego roku. 
Najczęstszą postacią PF jest IPF, na którą 
w Europie cierpi 200 000 osób. Średnia 
długość życia po postawieniu rozpoznania 
wynosi około trzech do pięciu lat, ale wczes-
na diagnoza i wczesne leczenie mogą ją 
poprawić.

ODDYCHAJ ŻYCIEM 
Pomimo tego, że PF jest tak poważną 
chorobą, wciąż brakuje wiedzy na jej temat, 
co może skutkować opóźnieniem rozpozna-
nia, utratą cennego czasu na leczenie, a prze-
de wszystkim czasu na cieszenie się życiem. 
Dlatego też nasz Miesiąc Świadomości PF 
pod hasłem Oddychaj Życiem chce zwrócić 
uwagę na PF, jej konsekwencje i zmiany, ja-
kie niesie ze sobą w życiu codziennym, a 
także na fi zyczne i psychiczne obciążenie, 
jakie choroba ta stanowi dla pacjentów i ich 
bliskich - ale także na istotne chwile radości,  
normalności i szczęścia, których pacjenci z 
PF doświadczają pomimo tej obciążenia.

JAK MOGĘ POMÓC W  
ZWIĘKSZENIU ŚWIADOMOŚCI? 
Chcielibyśmy prosić Państwa i wszystkich, 
których w jakikolwiek sposób dotknęła ta cho-
roba - pacjentów, opiekunów, lekarzy,  nau-
kowców i innych - o przyłączenie się do nas 
i światowej społeczności PF i podzielenie się 
swoją historią w mediach społecznościowych 
przy użyciu #BreathingLife i #PFMonth pod-
czas Miesiąca Świadomości PF we wrześniu, 
jak również Tygodnia Świadomości IPF 
trwającego od 18 do 25 września.  

Więcej informacji, bieżące aktualizacje i 
treści w okresie poprzedzającym Miesiąc 
Świadomości PF można znaleźć na naszej 
stronie internetowej 
www.eu-ipff.org/awareness
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Rozpoznanie u mojej żony nieznanej cho-
roby było dla nas szokiem, zwłaszcza gdy 
dowiedzieliśmy się, że jest ona tak poważna. 
Jej objawy wpłynęły na całe nasze życie, żona 
miała trudności z oddychaniem, ale dzięki wspar-
ciu grupy pacjentów zmieniliśmy nasze życie i 
cieszyliśmy się z rzeczy, które mogliśmy robić, 
zamiast skupiać się na tym, czego nie mogliśmy. 
Niepokój chorych i ich opiekunów jest poważnym 
problemem, który jest dodatkowo nasilony przez 
to, że ludzie nie znają tej choroby - nowotwory są 
dobrze znane, a pacjenci otrzymują niekwestio-
nowane współczucie i właściwe wsparcie. Chorzy 
na PF każdego dnia muszą uświadamiać innym 
jak poważna jest choroba. To musi się zmienić.

WIEDZY
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