
ΣΗΜΕΡΑ
ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΡΑ 
ΠΟΥ 
ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΙ 
ΣΤΗΝ ΙΠΙ
Για τους ασθενείς που 
διαγνώστηκαν με ΙΠΙ:
Ένας οδηγός που θα 
σας βοηθήσει να 
συζητήσετε την πάθησή 
σας και τις διαθέσιμες 
επιλογές διαχείρισης με 
τον γιατρό σας
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Η Ιδιοπαθής Πνευμονική Ίνωση ή ΙΠΙ είναι μια ασθένεια που 
επηρεάζει τους πνεύμονες. Είναι μια σοβαρή πάθηση, για τη 
διάγνωση της οποίας μπορεί να χρειαστεί αρκετός χρόνος και 
η οποία είναι σχετικά σπάνια. Παρά το γεγονός ότι αρκετοί 
άνθρωποι δεν έχουν ακούσει γι’ αυτήν, στην πραγματικότητα, 
σήμερα υπάρχουν πάνω από 1 εκατομμύριο άτομα σε 
ολόκληρο τον κόσμο που ζουν με ΙΠΙ.

Η ΙΠΙ επηρεάζει την αναπνοή, με αποτέλεσμα να 
δυσκολεύεστε περισσότερο να αναπνεύσετε όταν κάνετε 
κάποια δραστηριότητα. Άνάλογα με την εξέλιξη της ΙΠΙ, 
μπορεί να αισθάνεστε δύσπνοια μόνο όταν ασκείστε,  
ή να δυσκολεύεστε ακόμη και σε απλές καθημερινές 
δραστηριότητες, όπως όταν βγαίνετε για περίπατο  
ή ανεβαίνετε μια σκάλα. 

Η δύσπνοια που συνδέεται με την ΙΠΙ οφείλεται στην 
καταστροφή του ευαίσθητου πνευμονικού ιστού, ο 
οποίος μετατρέπεται σε ουλώδη ιστό στο πλαίσιο μιας 
διαδικασίας που λέγεται ίνωση. Οι ουλές σταδιακά 
εξαπλώνονται με την πάροδο του χρόνου, καλύπτοντας 
μεγαλύτερο μέρος των πνευμόνων και δυσχεραίνοντας 
περισσότερο την αναπνοή.

Η ΙΠΙ έχει διαφορετική συμπεριφορά από ασθενή σε ασθενή. 
Ορισμένα άτομα μπορεί να βιώνουν ήπια συμπτώματα για 
χρόνια, ενώ άλλοι μπορεί να επιδεινώνονται γρήγορα. Ωστόσο, 
ο μέσος χρόνος επιβίωσης είναι από τρία έως πέντε έτη. 
Διατίθενται διάφορες θεραπευτικές επιλογές. Ορισμένες από 
αυτές μπορούν να βοηθήσουν στην ανακούφιση των 
συμπτωμάτων και άλλες να επιβραδύνουν την εξέλιξη της 
νόσου. Για τους ασθενείς που ικανοποιούν τα σχετικά κριτήρια, 
διατίθεται και η επιλογή της μεταμόσχευσης πνεύμονα.

Η ΙΠΙ ΕΙΝΆΙ ΜΙΆ 
ΣΟΒΆΡΗ ΠΆΘΗΣΗ, 
ΆΛΛΆ ΥΠΆΡΧΟΥΝ 
ΘΕΡΆΠΕΙΕΣ, ΟΙ 
ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΝΆ ΣΆΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ 
ΝΆ ΔΙΆΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ 
ΤΆ ΣΥΜΠΤΩΜΆΤΆ ΤΗΣ 
ΚΆΙ ΝΆ ΔΙΆΤΗΡΗΣΕΤΕ 
ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗ ΣΆΣ

ΤΙ 

ΣΗΜΆΙΝΕΙ
ΓΙΆ ΕΝΆΝ ΆΣΘΕΝΗ 
ΝΆ ΠΆΣΧΕΙ ΆΠΟ ΙΠΙ



ΘΕΡΆΠΕΙΕΣ ΠΟΥ ΘΆ ΣΆΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΝΆ 
ΔΙΆΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ:
Μεταμόσχευση πνεύμονα
Προς το παρόν, η μοναδική θεραπεία της ΙΠΙ είναι η μεταμόσχευση 
πνεύμονα, μόνο όμως ένας μικρός αριθμός ασθενών πληροί τις 
προϋποθέσεις για τη συγκεκριμένη θεραπεία. Πρόκειται για μια 
περίπλοκη διαδικασία που ενέχει κινδύνους, και που οι ασθενείς πρέπει 
να βρίσκονται σε καλή φυσική κατάσταση, ώστε να ανταποκριθούν σε 
αυτήν τη σοβαρή επέμβαση όπως και στην αναισθησία. Πολύ σημαντικό 
είναι το γεγονός ότι θα πρέπει να βρεθεί συμβατός δότης και αυτό μπορεί 
να είναι αρκετά χρονοβόρο. Ο γιατρός σας θα μπορεί να σας εξηγήσει τον 
τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η διαδικασία δωρεάς οργάνων.

Άντι-ινωτικά Φάρμακα
Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί ορισμένα φάρμακα για 
την αντιμετώπιση της ΙΠΙ. Παρά το γεγονός ότι δεν μπορούν να 
θεραπεύσουν τη νόσο, έχει αποδειχθεί ότι επιβραδύνουν την 
εξέλιξή της. Όπως ισχύει για όλα τα φάρμακα, μπορεί αυτά να έχουν 
ανεπιθύμητες ενέργειες, αλλά ο γιατρός σας θα σας βοηθήσει να τις 
διαχειριστείτε.

ΘΕΡΆΠΕΙΕΣ ΓΙΆ ΤΗ ΔΙΆΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ ΙΠΙ:
Πνευμονική αποκατάσταση
Η πνευμονική αποκατάσταση είναι ένα πρόγραμμα άσκησης, 
εκπαίδευσης και ενημέρωσης, το οποίο έχει σχεδιαστεί με σκοπό τη 
μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των πνευμόνων σας. Με την πάροδο 
του χρόνου, οι ασκήσεις και οι τεχνικές θα σας βοηθήσουν να 
διαχειρίζεστε τα καθημερινά συμπτώματα της ΙΠΙ και να παραμένετε 
όσο το δυνατόν πιο δραστήριοι.

ΠΟΙΕΣ 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΔΙΆΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΙΠΙ 
ΕΙΝΆΙ ΔΙΆΘΕΣΙΜΕΣ;

ΣΥΖΗΤΗΣΤΕ 
ΤΙΣ ΔΙΆΘΕΣΙΜΕΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΔΙΆΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΆΤΡΟ 
ΣΆΣ, ΩΣΤΕ ΝΆ 
ΚΆΤΆΛΗΞΕΤΕ 
ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΓΙΆ ΕΣΆΣ

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα 



ΘΕΡΆΠΕΙΕΣ ΓΙΆ ΤΗ ΔΙΆΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 
ΣΥΜΠΤΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ ΙΠΙ:
Άντιβηχικά φάρμακα
Ένα σύνηθες σύμπτωμα των ατόμων που πάσχουν από ΙΠΙ είναι  
ο ξηρός βήχας, χωρίς φλέματα ή βλέννα –μια κατάσταση η οποία 
μπορεί να είναι κουραστική ή δύσκολα διαχειρίσιμη. Άν βήχετε,  
ο γιατρός σας μπορεί να σας συστήσει κάποια φάρμακα, τα λεγόμενα 
αντιβηχικά, τα οποία μπορεί να βοηθήσουν στη μείωση της 
συχνότητας με την οποία βήχετε.

Άντιόξινα φάρμακα
Τα αντιόξινα φάρμακα παρέχονται στα άτομα που πάσχουν από ΙΠΙ 
όταν υποφέρουν από αίσθημα καύσου και όξινη δυσπεψία. Άνάλογα 
με τη συχνότητα εμφάνισης αυτών των συμπτωμάτων, ο γιατρός 
μπορεί να σας συστήσει διάφορες εναλλακτικές. Άυτές οι θεραπείες 
παρέχονται, επίσης, σε ασθενείς χωρίς συμπτώματα για την αποφυγή 
βλάβης των πνευμόνων από γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.

Οξυγονοθεραπεία
Η οξυγονοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει με το αίσθημα δύσπνοιας, 
καθώς εισέρχεται μεγαλύτερη ποσότητα οξυγόνου στον οργανισμό. 
Ωστόσο, το οξυγόνο παρέχεται συχνά από φιάλη, επομένως μπορεί 
να περιορίζει την ευκολία μετακίνησής σας. Όσο η ΙΠΙ εξελίσσεται, 
η μακροχρόνια οξυγονοθεραπεία καθίσταται απαραίτητη στις 
περισσότερες περιπτώσεις.
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ΠΟΙΕΣ 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΔΙΆΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΙΠΙ 
ΕΙΝΆΙ ΔΙΆΘΕΣΙΜΕΣ;

ΣΥΖΗΤΗΣΤΕ 
ΤΙΣ ΔΙΆΘΕΣΙΜΕΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΔΙΆΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΆΤΡΟ 
ΣΆΣ, ΩΣΤΕ ΝΆ 
ΚΆΤΆΛΗΞΕΤΕ 
ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΓΙΆ ΕΣΆΣ



ΤΆ ΠΆΡΆΚΆΤΩ ΤΡΙΆ ΒΗΜΆΤΆ ΘΆ ΣΆΣ 
ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΝΆ ΠΡΟΕΤΟΙΜΆΣΤΕΙΤΕ ΓΙΆ 
ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΆΣ:

ΝΆ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΆΣ
Θα είναι χρήσιμο να μάθετε όσα περισσότερα μπορείτε σχετικά με 
τις θεραπευτικές επιλογές σας πριν μιλήσετε με τον γιατρό σας  
–η επιλογή της σωστής προσέγγισης στη διαχείριση της ΙΠΙ μπορεί 
να επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο ζωής σας. Μπορείτε να βρείτε 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΙΠΙ και τις θεραπευτικές 
επιλογές στη διεύθυνση www.fightipf.gr, σε συνδυασμό με 
συμβουλές ειδικών και υποστήριξη.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΆΠΟ ΕΝΆ ΆΤΟΜΟ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ  
ΝΆ ΣΆΣ ΣΥΝΟΔΕΥΣΕΙ
Άν έχετε αυτή την επιλογή, πάρτε μαζί σας στη συνάντηση με τον 
γιατρό, ένα άτομο της εμπιστοσύνης σας. Οι φίλοι και η οικογένειά 
σας μπορούν να σας προσφέρουν την υποστήριξη που χρειάζεστε 
πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη συνεδρία. Μαζί μπορείτε να 
συζητήσετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των 
διαφόρων θεραπειών. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε τη 
διεύθυνση www.fightipf.gr, όπου θα βρείτε βίντεο με τις εμπειρίες 
ατόμων που πάσχουν από ΙΠΙ για τη διαχείριση της νόσου.

ΜΟΙΡΆΣΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΆΣ
Πείτε στον γιατρό σας τι έχει τη μεγαλύτερη σημασία για εσάς  
και την οικογένειά σας –μπορεί να είναι καθημερινές 
δραστηριότητες ή και μελλοντικά σχέδια. Ρωτήστε τον γιατρό 
σας αν μπορεί να σας βοηθήσει να επιτύχετε τους στόχους που 
έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για εσάς. Στην επόμενη σελίδα θα 
βρείτε διάφορες δηλώσεις και ερωτήσεις που θα σας βοηθήσουν 
να σκεφτείτε τι θέλετε να πετύχετε στη ζωή σας.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΆ  

ΛΆΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ  
ΟΤΆΝ ΣΥΖΗΤΆΤΕ ΓΙΆ ΤΗΝ 
ΙΠΙ ΜΕ ΤΟ ΓΙΆΤΡΟ ΣΆΣ

ΚΆΤΆ ΤΗΝ 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ 
ΓΙΆΤΡΟ ΣΆΣ, 
ΣΥΖΗΤΗΣΤΕ ΓΙΆ 
ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΔΙΆΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΥ 
ΘΆ ΜΠΟΡΟΥΣΆΝ 
ΝΆ ΣΆΣ 
ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΝΆ 
ΆΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ 
ΣΤΟ ΕΠΆΚΡΟ ΤΗ 
ΖΩΗ ΣΆΣ

ΣΗΜΕΡΆ
ΕΙΝΆΙ Η ΜΕΡΆ 
ΠΟΥ ΘΆ 
ΆΝΤΙΣΤΆΘΩ 
ΣΤΗΝ ΙΠΙ



ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΟΥ  
ΤΙ ΕΧΕΙ ΤΗ ΜΕΓΆΛΥΤΕΡΗ ΣΗΜΆΣΙΆ ΓΙΆ ΕΜΕΝΆ

Καθώς η ΙΠΙ εξελίσσεται, θα σας είναι δύσκολο ή και αδύνατο να 
ολοκληρώσετε αρκετές συνηθισμένες καθημερινές δραστηριότητες. 
Ο γιατρός σας θα μπορέσει να σας βοηθήσει να διαχειρίζεστε τη νόσο 
σας, ώστε να συνεχίσετε να εκτελείτε αυτές τις δραστηριότητες για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Μακροπρόθεσμα, είναι σημαντικό να έχετε κάτι στο οποίο να 
προσμένετε. Υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες περιστάσεις ή μελλοντικοί 
στόχοι που θα μπορούσαν να επηρεαστούν από την ΙΠΙ σας;

Σκεφτείτε τι έχει τη μεγαλύτερη σημασία για εσάς βραχυπρόθεσμα, 
αλλά και μακροπρόθεσμα, και συζητήστε τους προσωπικούς 
στόχους σας με τον γιατρό σας.

Κατανοείστε τις θεραπείες που ακολουθείτε και τις άλλες επιλογές 
που έχετε στη διάθεσή σας:

 > Ποιες θεραπείες ακολουθώ;

 > Λαμβάνω φαρμακευτική αγωγή για το βήχα/ αίσθημα καύσου/ 
τη δυσπεψία;

 > Ποιες άλλες θεραπείες μπορεί να είναι κατάλληλες για την 
περίπτωσή μου;

 > Ποια είναι τα οφέλη και οι κίνδυνοι αυτών των θεραπειών;

Συζητήστε τους προσωπικούς στόχους σας, βραχυπρόθεσμουςκαι 
μακροπρόθεσμους:

 > Τι μπορεί να με βοηθήσει να συνεχίσω να κάνω τα πράγματα που 
έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για εμένα;

 > Τι μπορώ να κάνω για να περιορίσω τις επιπτώσεις της ΙΠΙ στον 
τρόπο ζωής μου, ώστε να μπορέσω να επιτύχω τους στόχους μου;

Άν είναι δυνατό, συζητήστε 
τους προσωπικούς 
στόχους, τις απορίες και τις 
θεραπευτικές επιλογές της 
ΙΠΙ με κάποιο άτομο της 
εμπιστοσύνης σας. Ζητήστε 
από αυτό το άτομο να σας 
συνοδεύσει στην επίσκεψή 
σας στον γιατρό:

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΆΣΙΆ 
ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΆΤΡΟ 
ΣΆΣ, ΕΠΙΛΕΞΤΕ 
ΤΙΣ ΣΩΣΤΕΣ 
ΘΕΡΆΠΕΙΕΣ 
ΓΙΆ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΆΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΆΙ 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΆ 
ΣΥΖΗΤΗΣΩ ΜΕ ΤΟΝ 

ΓΙΆΤΡΟ ΜΟΥ


