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Bu e-Kitap, Avrupa İdiyopatik Pulmoner Fibrozis ve İlgili 
Hastalıklar Federasyonu (AB-IPFF) tarafından onaylanmıştır.

Doğru, tarafsız ve kolay anlaşılır bilgi, hastalar ve yakınları 
açısından teşhis sonrasında ve hastanın İPF yolculuğunun 
farklı aşamalarında hayati bir ihtiyaçtır. Bunun gibi bir 
kaynağın sağlık çalışanları ve destek gruplarının bilgilendirici 
rolünü tamamladığına inanıyorum.

Liam Galvin,  EU-IPFF Sekreter
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1.0
İdiyopatik Pulmoner

Fibrozis (İPF) Hakkında
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Tipik bir İPF hastasını tanıyalım. Diyelim ki 
ismi Murat olsun. Murat’a oldukça nadir 
görülen ancak ciddi bir akciğer hastalığı 
olan İdiyopatik Pulmoner Fibrozis (İPF) 
tanısı kondu. Sıklıkla nefessiz kalıyor 
(özellikle de egzersiz yaparken), sebepsiz 
kilo kaybı, halsizlik, el ve ayak parmaklarının 
uçlarında genişleme ve yuvarlaklaşma ile 
birlikte iyileşmeyen kuru ve şiddetli bir 
öksürüğü var.

Murat, 60 yaşının üzerinde
ve sigara içen bir erkek olarak 
İPF’ye yakalanma riskini
artıran bazı faktörlere sahip.

İPF hakkında

İdiyopatik pulmoner fibrozis İPF
Akciğerlerde ilerleyici yara izi sokusu
oluşumu (skarlaşma) veya kalınlaşmanın
olduğu sebebi bilinmeyen bir hastalık

1.1 Tüm bunların arkasında ne var?
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İPF’nin en sık gözlenen belirti ve semptomlarından bazıları şunlardır:

1.1 Tüm bunların arkasında ne var?

Nefes darlığı

Zamanla iyileşmeyen, kısa,
kuru ve şiddetli öksürük

Yavaş ilerleyen,
sebepsiz kilo kaybı

El ve ayak parmak uçlarında çomaklaşma
(genişleme ve yuvarlaklaşma)

Hızlı ve sığ solunum
 

Halsizlik ve genel olarak
kendini iyi hissetmeme

Akciğer oskültasyonunda
“Velcro ralleri” isimli

kuru çıtırtıyı andıran sesler

İPF hakkında

Belirtiler ve Semptomlar1,2



İdiyopatik Pulmoner Fibrozis, İPF’nin açılımıdır. 
İPF hastalarının akciğerlerindeki (alveol olarak 
bilinen) küçük hava keselerinin içi ve arasındaki 
doku ile akciğerlerin kan damarları kalınlaşır, 
sertleşir ve yara izi dokusu gelişir. Bu yara izi 
dokusu gelişiminin tıptaki adı fibrozisdir.2

İPF zamanla kötüleşir ve yara izi dokusunun 
kalınlaşması ve yayılması ile akciğerler kan 
akışına oksijen taşıma işlevlerini kaybeder.2,3 
Bunun sonucu olarak nefes darlığı gelişir, 
organlar normal işleyişlerine yetecek oksijeni 
bulamaz hale gelirler.2,3

Bazen doktorlar akciğerdeki yara izi dokusu 
gelişimine neyin sebep olduğunu tespit 
edebilirler. Örneğin, çevresel zararlı 
maddelere ve bazı ilaçlara maruz kalmak 
akciğerlerde fibrozise neden olabilir.

Bununla birlikte, akciğer yara izi dokusu
gelişimi vakalarının çoğunda kesin bir 
neden belirlenemez. Bu duruma
İdiyopatik Pulmoner Fibrozis (İPF) diyoruz.1

Alveol
Kan ile oksijen ve karbondioksit
alışverişinin gerçekleştiği akciğerlerdeki
küçük hava keseleri

Fibrozis
Enflamasyon gelişen dokunun yerine
yara izi dokusunun gelerek,
kalınlaşması ve sertleşmesi

Akciğerde yara izi dokusu gelişimi
Dokunun kalınlaşıp ve sertleşmesi

1.1 Tüm bunların arkasında ne var?
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İPF neyin kısaltmasıdır?

İ

P

F

İdiyopatik Sebebi bilinmeyen

Akciğerlerle ilgili

Yara izi dokusu gelişimi

Pulmoner

Fibrozis

İPF hakkında

İPF ile Yaşamak   |   E-kitap

Peki ama İPF tam olarak nedir?
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Kronik obstrüktif akciğer hastalığı
(KOAH)
Akciğerlerde hava giriş ve çıkışının
kısıtlandığı, kronik ve kalıcı bir hastalıktır.
Genellikle ilerleyicidir ve hava yollarındaki
enflamasyonla ilişkilidir

Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Akciğerler konusunda uzmanlaşmış bir doktor

İPF hakkında

İPF ile Yaşamak   |   E-kitap

Murat nefes sorunları sebebiyle doktora 

ilk gittiğinde, semptomlarını koroner kalp 

hastalığına veya kronik obstrüktif 
akciğer hastalığına (KOAH) bağladılar. 

KOAH tedavisi ile semptomları 

düzelmediği için, Murat sonunda bir 
göğüs hastalıkları uzmanına gitti. 

Murat’a İPF tanısı kondu. Murat’a doğru 

tanının konması fazla vakit almış gibi 

gelse de, İPF teşhisi konan diğer hastaları 

tanıdıkça, doğru tanının çok daha uzun 

vakit alabildiğini anladı. Farklı akciğer 

hastalıkları ile benzer semptomlara sebep 

olduğu için, İPF'nin tanısı zor olabilir.2,4,5 

İPF tanısını koyan tek bir test 
yoktur, ancak hastanın tıbbi 
geçmişi, fizik muayene ve çeşitli 
test sonuçlarının toplamı göğüs 
hastalıkları uzmanının doğru 
teşhise ulaşmasına yardımcı olur.

1.2 İPF tanısı nasıl konulur?



Murat‘a doğru tanı konulabilmesi için, 

doktorların önce diğer tüm sebepleri elemeleri 

gerekti. Kesin bir tanıya ulaşmak için farklı 

semptomlara baktılar, tıbbi geçmişini 

sorguladılar ve çeşitli testler yaptılar.2,6 

Yapılması gereken bir dizi test olduğu için 

Murat, İPF tanısı almak için önce çeşitli 

doktorlara ve uzmanlara gitti.

İPF'ye benzer semptomlara neden olan

hastalıkları elemek için göğüs hastalıkları

uzmanı, Murat’ın sigara içip içmediğini,

iş hayatını, ailesinin tıbbi geçmişini,

uyuşturucu kullanımı vb. öğrenmek için

eksiksiz ve ayrıntılı bir tıbbi öykü çıkardı.2,6
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Fizik muayene, doktoruna Murat‘ın 

akciğerlerinin durumuna dair daha detaylı 

bilgiler sağladı. Doktoru, bir stetoskopla 

akciğerlerini dinlerken, İPF'li hastaların 

%80'inden fazlasında bulunan Velcro 

denilen çıtırtı seslerini duydu.7,8 Ayrıca, İPF 

ve diğer solunum yolu hastalıklarının yaygın 

bir işareti olan parmak uçlarında genişleme 

ve yuvarlaklaşma açısından Murat‘ın ellerini 

de kontrol etti.5,7,8

 

 

1.2 İPF tanısı nasıl konulur? İPF hakkında

İPF ile Yaşamak   |   E-kitap
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İPF kesin tanısını koymak için Murat‘ın göğüs 

hastalıkları uzmanı bir dizi özel test 

gerçekleştirdi:

Murat‘ın akciğerlerinin ne kadar iyi çalıştığını

anlamak için, Murat akciğerlerinin ne kadar

iyi hava alıp verdiğini gösteren solunum
fonksiyon testlerinden geçmek zorunda kaldı.

Rutin bir göğüs röntgeni, Murat'ın 

akciğerlerinin bir görüntüsünü oluşturdu ve 

akciğer dokusunda yara izi dokusu oluşumu 

olduğunu düşündüren bazı akciğer anomalileri 

ve gölgeleri ortaya çıkardı.

Bununla birlikte, belirgin yara izi dokusu

oluşumu olan birçok hastada normal bir

göğüs röntgeni çıkabilir, bu nedenle

İPF olmadığı sadece göğüs röntgeni ile

söylenemez. 

Göğüs hastalıkları uzmanı, Murat‘ın

akciğerlerinin daha ayrıntılı bir görüntüsünü 

elde etmek ve akciğer dokusunda İPF'nin 

varlığını gösteren spesifik görüntüleri 

belirlemek amacıyla, göğüs HRCT’si (Yüksek 
Çözünürlüklü Bilgisayarlı Tomografi)
çekmek durumunda kaldı.

Solunum fonksiyon testleri
Akciğerlerin ne kadar iyi hava alıp
verebildiğini ve vücudun geri kalanına
ne kadar iyi oksijen sağladığını kontrol
etmek için kullanılan bir grup test

Göğüs röntgeni
Göğüs içindeki organların ve kemiklerin
görüntülerini çeken, girişimsel olmayan
bir test

Yüksek Çözünürlüklü Bilgisayarlı
Tomografi (HRCT)
Vücudun içindeki bölgelerin birden çok
ayrıntılı görüntüsünü oluşturan bir tür
röntgen tipi

1.2 İPF tanısı nasıl konulur? İPF hakkında

İPF ile Yaşamak   |   E-kitap
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Göğüs röntgeni
Akciğerlerinizin bir görüntüsünü

çıkartır, yara dokusu gelişimi
anlamına gelebilen gölgeleri 

belirgin hale getirir.

Arter kan gazı testi
Atar damardan alınan

kanda, oksijen ve
karbondioksit

seviyeleri ölçülür.

Solunum fonksiyon testi
Spirometri gibi testler,
derin bir nefes aldıktan
sonra ciğerlerinizden

ne kadar hava
çıkarabildiğinizi ölçer.

Pulse oksimetre
Bu test, parmağınızdan
ışık geçişini kullanarak

kanınızda ne kadar oksijen
bulunduğunu tahmin eder.

 
 

Egzersiz testi
Hareket ederken
akciğerlerinizin

kan dolaşımınıza
oksijen ve karbondioksiti

ne kadar iyi sağladığını ölçer.

Akciğer biyopsisi
Akciğer dokusu

örnekleri mikroskopla
incelenir.

HRCT
Standart bir göğüs

röntgeninden daha net
ve daha ayrıntılı görüntüler
sağlayan bir tür röntgen.

 

 

Tüberküloz için deri testi
TB enfeksiyonunu kontrol

etmek için küçük bir
enjeksiyon yapılır.

Bronkoalveolar lavaj
 

 

Akciğerden alınan
sıvı örneği incelenir.

İPF tanı testleri6,9

1.2 İPF tanısı nasıl konulur? İPF hakkında

İPF ile Yaşamak   |   E-kitap



Murat, bir ay içinde  günlük rutinlerinde 

meydana gelen değişiklikleri fark etmeye 

başladı. Daha kolay yoruluyordu; bir zamanlar 

ona önemsiz gelen yürüme, merdiven çıkma 

ve diğer günlük işler, öksürük ve nefes darlığı 

nedeniyle giderek daha zor hale gelmeye 

başladı.1,3 Daha sık nefesi tükeniyor ve mola 

vermek zorunda kalıyordu. Fiziksel aktiviteyle 

ilgili zorluklar, onu bir zamanlar yapmayı 

sevdiği bazı hobilerden de vazgeçmeye 

zorladı. Yürüyüş, balık tutma, seyahat ve diğer 

hobileri birdenbire ona ulaşılamaz gelmeye 

başladı. Ancak Murat, İPF hakkında daha fazla 

şey öğrendikten sonra, hastalığının kendisini 

engellemesine izin vermemeye, en sevdiği 

faaliyetlerden bazılarına devam edebilmeye 

başladı.

Motivasyon hakkında daha fazla bilgi

edinmek için: Bölüm 1.10 Motive kalın - 
Olumlu düşünmeye devam etmek.

Murat ayrıca kamuya açık yerlerde aldığı 

tepkilerden de korkmaya başladı. Öksürüğü 

etrafındakileri rahatsız ettiği, insanların ondan 

kaçınmasına sebep olduğu için utanç 

duyuyordu.
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Murat, kamusal alanlardan tamamen uzak

kalmak istemediğinden, bu tepkileri ciddiye

almamaya çalıştı. Murat, öksürüğünden

dolayı insanların kendisinden çekindiğini

fark ettiğinde, endişelenmelerine gerek

olmadığını çünkü rahatsızlığının bulaşıcı

olmadığını açıkladı.

Bazı insanlar, İPF tanısına rağmen
oldukça normal bir yaşam 
sürdürebilir. Bazıları ise günlük 
yaşamlarında daha zorlanabilir.

İPF tanısı ile başa çıkmak zor olabilir.

Her insanın iyi ve kötü günleri olabilir.

Bununla birlikte, İPF'nin yükünü azaltıp,

günlük yaşam kalitesini iyileştirmek

mümkündür.

İPF hakkında

İPF ile Yaşamak   |   E-kitap

1.3 İPF günlük yaşamınızı
nasıl etkiler?
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İPF ilerleyicidir, öngörülemez bir yapısı 

vardır ve günlük rutinlerinizi değiştirebilir. 

Bununla birlikte, bu hastalığa eşlik eden 

bazı zorluklara hazırlıklı olmak için 

yapabileceğiniz şeyler var.

Murat düzenli kontrol için göğüs hastalıkları

uzmanını ziyaret ettiğinde, semptomlarını

azaltmaya yardımcı olabilecek bazı yaşam

tarzı değişiklikleri yapabileceğini öğrendi.

Murat hala sigara içtiğinden,
göğüs hastalıkları uzmanının
yapmasını önerdiği ilk ve en
önemli şey, akciğerlerin daha
fazla zarar görmesini önlemek için 
mümkün olan en kısa sürede
sigarayı bırakmasıydı.

Ayrıca, ikinci el sigara da aynı derecede zararlı

olabileceğinden, ailesinden ve arkadaşlarından

çevresinde sigara içmemelerini istemesini söyledi.

Murat bir destek programına katıldı ve doktoru

tütün kullanmayı bırakmasına yardımcı olmak

için başka faydalı yöntemler önerdi.1,9,10

İPF hakkında

İPF ile Yaşamak   |   E-kitap

1.4 Yaşam tarzı değişiklikleri –
İPF’ye rağmen yaşam kalitenizi
korumaya yardımcı olacak çözümler
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Murat İPF tanısından beri, nefes darlığı

çekmemek için çok hareket etmeyip,

fiziksel aktivitelerini sınırlamanın işe 

yaradığını gördü. Fakat doktoru, tamamen 

hareketsiz bir yaşam tarzını önlemek adına, 

ona aktif olup formda kalmasını, aynı 

zamanda sınırlarını anlamayı ve yeterince 

dinlenmeyi öğrenmesini söyledi.

Orta düzeyde düzenli egzersiz, kasları 

güçlendirir; nefes darlığıyla başa çıkmak

için vücudun olabildiğince verimli 

çalışmasına yardımcı olur.2,9

Aktif olmanın yanı sıra, rahatlamak ve 
stresten kaçınmak da önemlidir. Murat'a 

fiziksel ve duygusal açıdan rahatlama için, 

sağlıklı bir uyku düzeni izlemesi; stresle başa 

çıkmasına ve gücünü korumasına yardımcı 

olabilecek gevşeme tekniklerini öğrenmesi

ve uygulaması tavsiye edildi.2,11

 

Pek çok hastalıkta olduğu gibi, semptomları

azaltmak ve yaşam kalitesini iyileştirmek için

önemli bir faktör olarak dengeli ve besleyici
bir diyet sayılabilir. Sağlıklı bir kiloyu korumak 

için Murat'a daha fazla meyve, sebze, tam tahıllı

ürünlerin yanı sıra yağsız et ve az yağlı süt 

ürünleri yemesi ve doymuş yağ, sodyum (tuz) ile 

fazla şekerden uzak durması önerildi. Doktoru 

ayrıca nefes darlığına sebep olabilecek mide 

şişkinliğini önlemek için daha küçük, daha sık 

öğünler yemesini önerdi.2,12

Mümkün olduğunca sağlıklı kalmak adına,

doktorun Murat'a önerdiği bir başka adım,

mevsimsel soğuk algınlığı/grip veya diğer 
ikincil hastalıklara yakalanmamak için aşı 
olmaktı keza bunlar İPF semptomlarının 

kötüleşmesine neden olabilir.  

 

1.4 Yaşam tarzı değişiklikleri – İPF’ye rağmen
yaşam kalitenizi korumaya yardımcı olacak çözümler

 İPF hakkında

İPF ile Yaşamak   |   E-kitap
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Hareketli olun

Dengeli ve besleyici
gıdalarla beslenin

 

Gevşeyin ve stresten uzak durun

Aşı yaptırın

Sigarayı bırakın

1.4 Yaşam tarzı değişiklikleri – İPF’ye rağmen
yaşam kalitenizi korumaya yardımcı olacak çözümler

 

Yaşam kalitenizi
nasıl korursunuz?2,9,11

İPF hakkında
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İPF tanısı sadece sizin için değil, aileniz

ve dostlarınız açısından da zor olabilir.13,14

Murat ilk başta ailesi ve arkadaşlarıyla İPF

hakkında konuşmakta zorlandı. Çoğu 

insan İPF'yi hiç duymamıştı ve neler 

yaşadığının farkında değildi.

Ancak durumu hakkında dürüst olması,

Murat‘a duygularıyla başa çıkması 

açısından daha fazla destek oldu. Ayrıca 

ailesinin de kendi endişelerini dile 

getirmeleri ve Murat’in içinden geçtiği 

süreci anlamalarına yardımcı oldu.

Murat hastalığı hakkında daha fazla şey

öğrendikçe, ileride kendisine duygusal 

destek sağlayabilecek insanlara açılıp, 

hastalığını anlatabilmesi kolaylaştı. 

Konuştuğu kişiye göre açıklamasını 

değiştirmesinin işine yaradığını fark etti. 

Daha kısa bir açıklama, yetişkin

arkadaşları ve ailesindense, çocuklar için

daha uygundu.

Murat ailesi ve arkadaşlarıyla hastalığı 

üzerine sohbet ederken, hastalığına dair 

cevabını bilmediği farklı sorular duydu. 

Murat için bu soruları not edip göğüs 

hastalıkları uzmanından cevaplarını almak 

gayet faydalı oldu.

En yakınlarına açılmak ve hastalığı
hakkında onları bilgilendirmek,
Murat'ın İPF tanısı ile başa 
çıkmasına, kendini daha az
yalnız hissetmesine yardımcı oldu.

 İPF hakkında1.5 Aileniz ve dostlarınızla
İPF hakkında konuşmak
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Hastalığın düzgün bir şekilde yönetilmesini

sağlamak için, Murat her 3 ila 6 ayda bir

düzenli muayene randevusu alındı.

Bu ziyaretler sırasında göğüs hastalıkları

uzmanı, hastalığı değerlendirmeye yardımcı

olmak için çeşitli testler yaptı: 2,9

 

 
• Solunum fonksiyon testleri, son

 muayeneden bu yana akciğer
 fonksiyonundaki değişikleri ortaya çıkarır.

• Arter kan gazı testleri, atar damardan

 alınan kanda, oksijen ve karbondioksit
 seviyeleri belirler.

 

 

Bu takip ziyaretlerine gitmek, sağlığınızı korumanın

çok önemli bir parçasıdır.

Solunum fonksiyon testleri
Akciğerlerin ne kadar iyi hava alıp
verebildiğini ve vücudun geri kalanına ne
kadar iyi oksijen sağladığını kontrol etmek 
için kullanılan bir grup test

Arter kan gazı testi
Atar damardan alınan kanda, oksijen
ve karbondioksit seviyeleri ölçülür

İPF hakkında1.6 İPF tanısı sonrası
ne beklemelisiniz?

1.6.1 İPF nasıl takip edilir?



İPF ilerleyici bir hastalıktır, bu da zamanla

kötüleştiği anlamına gelir. Ancak ne kadar

hızlı ilerleyeceğini tahmin etmenin bir yolu

yoktur. İPF'nin ilerleme hızı zamanla da

değişebilir. Bazı hastalar, aylar veya yıllar

içinde çok az değişiklik fark ederken, bazı

hastalar daha hızlı kötüleşme yaşayabilir.2

Neden bazı insanların hastalıklarının

diğerlerinden daha hızlı ilerlediği

bilinmemektedir.

İPF seyrinin herhangi bir noktasında akut

alevlenmeler meydana gelebilir. Alevlenmeler

hastalığın daha hızlı kötüleşmesine, dolayısıyla

hastanede daha fazla zaman geçirilmesine

yol açabilir.2,15

Akut alevlenmeler, ciddi ve hayati tehlikesi

olan olaylardır.15 Bu nedenle, akciğerlerinizi

korumak adına elinizden gelen her şeyi yapmak

için doktorunuzla ve tedavi ekibinizle birlikte 

çalışmanız önemlidir.

 

1.6 İPF tanısı sonrası ne beklemelisiniz?
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Akut alevlenme ne demektir?

Akut Aniden başlayan

Belirgin veya hızlı kötüleşmeAlevlenme

İPF hakkında

1.6.2 İPF ilerlemesi
nasıl ortaya çıkar?

1.6.3 Akut alevlenmeler
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İPF hastalarında sık görülen bazı hastalıklar vardır.

Murat bir süre gece mide yanması ve ağzında

ekşi bir tatla uyandı. Murat bir dahaki sefere

göğüs hastalıkları uzmanına gittiğinde, ona

semptomlarını ve uyku bozukluklarını anlattı. 

Göğüs hastalıkları uzmanı semptomlarının

nedenini teşhis etmek için bazı ek testler yaptı.

Test sonuçları, gastroözefageal reflü hastalığı
(GÖRH) adı verilen bir durumun varlığını

ortaya koydu, Murat daha ileri değerlendirme

ve tedavi için bir gastroenteroloğa sevk edildi.

Uzman, GÖRH'ün boğazdan gelen mide

asidinden ve yemek borusunu tahriş ederek

mide ekşimesine ve diğer semptomlara neden

olmasından kaynaklandığını açıkladı.

GÖRH de İPF de çeşitli diğer solunum yolu ve

solunum yolu dışı hastalıklarla ilişkilidir.

 

 

İPF hakkında

Mide yanması
Ağızda ekşi bir tat ile birlikte boğaza

yayılabilen göğüste yanma hissi

Gastroözefageal reflü hastalığı
(GÖRH)
Mide asidinin mideden dışarı çıktığı 
ve yemek borusunu (özefagus) tahriş 
ettiği bir sindirim sistemi hastalığı

Gastroenterolog
Sindirim sistemi hastalıklarının 
yönetiminde uzmanlaşmış bir hekim

1.7 İPF hastalarında sık görülen
diğer hastalıklar nelerdir?
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 • Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH): 
Akciğerlerdeki hava giriş ve çıkışlarının 
kısıtlandığı bir akciğer hastalığı. Nefes

 almayı zorlaştırır

• Gastroözefageal reflü hastalığı (GÖRH): 
Mide asidinin boğaza gelip mide yanmasına 
neden olduğu bir mide rahatsızlığı

• Obstrüktif uyku apnesi: Uyku esnasında 
nefes almanın durup tekrar başladığı bir 
durum

• Pulmoner hipertansiyon: Akciğerlere giden 
kan damarlarında yüksek tansiyon

• Koroner kalp hastalığı gibi kalp hastalıkları

• Diyabet, hipotiroidi ve mide fıtığı gibi
 diğer hastalıklar

 

 

 

 

 

•• İPF'li her hastanın farklı olduğunu; başka  
 hastalıkları da olabileceğini unutmamak  
 gerekir. Her zaman hastalığınız veya   
 semptomlarınızdaki hızlı değişikliklere   
 dikkat edin, bu değişiklikleri doktorunuz  
 ve tedavi ekibinizle konuşun.

• Diğer hastalıkları yönetmek, İPF'nin   
 kendisini yönetmek kadar önemli olabilir.  
 Doktorunuz ve tedavi ekibiniz, sahip   
 olabileceğiniz tüm farklı hastalıkları   
 dikkate alan bir tedavi planı geliştirecektir.

• İlaçlar da bazen birbirleriyle etkileşime
girebilir. Bu nedenle birden fazla

 hastalıkları varsa, bazı tedaviler İPF veya
 başka bir hastalığı tedavi etmek için 
 uygun olmayabilir. Tedavi ekibiniz size en  
 uygun tedavi planını bulmak için
 sizinle görüşecektir.

 

•

 

 

 

1.7 İPF hastalarında sık görülen diğer hastalıklar nelerdir?

İPF ile birlikte sık görülen hastalıklar:16 

İPF hakkında
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İPF, fiziksel semptomların yanı sıra ruh halinizi

de etkileyebilir. Örneğin, kişisel bağımsızlığınızı

kaybeder, ilişki sorunları yaşar veya genel

olarak hayatınızın idamesi konusunda

endişelenirseniz, ruh haliniz bundan

olumsuz etkilenebilir.13,14

Murat, İPF semptomları ortaya çıkmadan önce,

genel olarak hayatından memnundu.

Başlangıçta, hastalığının ciddiyetini, hem fiziksel

hem de duygusal olarak yaratacağı yükü tam

olarak anlamamıştı. Hastalığı hakkında daha

fazla şey öğrendikçe birçok farklı duygu hissetti.

"Neden ben?" diye düşünmenin yanı sıra kendini

üzgün, kızgın ve geleceğine dair endişeli hissetti.

Keşke doktorları semptomlarının ne anlama

geldiğini daha önce fark edebilselerdi!

Yapabileceği neredeyse hiçbir şey olmadığını

düşündüğü için kendini çaresiz hissediyordu.

 İPF hakkında1.8 İPF’nin duygusal ve
fiziksel etkileri
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Başınıza neyin geldiğinin farkına varmak için

kendinize zaman tanıyın. Bazı insanlar kendi

başlarına olmayı tercih ederken, diğerleri aile

ve arkadaşlarla vakit geçirmeyi tercih eder.

Durumunuzdan hemen bahsetmek 

istemiyorsanız, bunu yapmak zorunda değilsiniz.

Ne kadar zor olursa olsun, 
duygularınızı görmezden gelmeyin.
Bir noktada, rahatsız edici ve 
uğraşmak zahmetli olsa bile, mümkün 
olduğunca hislerinizi ifade etmek her 
zaman daha iyidir.

Murat, ailesi ve arkadaşlarına yük olmaya 

başladığı düşüncesiyle giderek daha sık 

endişelenir oldu. Ayrıca tanıyı takiben 

İPF'nin uzun dönemde nasıl ilerleyeceğinden 

de korkar hale geldi. Zaman zaman kendini 

çok kötü hissediyordu, ki bu daha önce hiç 

başına gelmemişti. Bir süre sonra, 

yapabileceği en iyi şeyin, endişelerini ve 

korkularını bir kenara bırakıp durumunu 

kabullenmek ve hayattan keyif almaya 

çalışmak olduğunu anladı - arkadaşları ile bir 

araya gelmeyi veya torunlarıyla oynamayı 

dört gözle bekliyordu.

Ölümcül bir hastalığınız olduğu bilgisine

vereceğiniz tepkinin doğru veya yanlışı

yoktur. Bu haber şoke edici ve 

kabullenilmesi zor olabilir. Bazı insanlar içine 

kapanır veya susar, bazıları ise ileride 

başlarına gelebilecek şeyler için kızgınlık 

veya korkuya apılır. Herkes farklıdır ve kendi 

tarzında tepki verir.

1.8 İPF’nin duygusal ve fiziksel etkileri İPF hakkında
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Murat, hem maddi hem manevi olarak 
kendisini zorlayan İPF tanısı ile bir süre tek 
başına mücadele etmeye çalıştıktan 
sonra, hastalığını ve duyguları ile tek 
başına başa çıkamayacağını kendine itiraf 
etmek zorunda kaldı.

Yardım istemek her zaman kolay değildir, 
ancak Murat hastalığı ilerledikçe 
sevdiklerine giderek daha fazla ihtiyaç 
duyacağını fark etti. “Paylaşılan bir sorun 
yarısı çözülmüş bir sorundur” tavsiyesine 
kulak vererek, ailesinden ve 
arkadaşlarından destek istedi.

Aile üyeleri ve yakın arkadaşları,  maddi 
ve manevi destek sunarak bu yoğun 
dönemde Murat'a yardım etmeye çalıştılar. 
Bu Murat'a çok yardımcı oldu, ancak 
düşüncelerini ve duygularını İPF teşhisi ile 
uğraşan ve onun yaşadıklarını yaşayan 
insanlarla paylaşma arzusu da vardı.

Murat, aynı durumdaki insanları bulmak 
için göğüs hastalıkları uzmanıyla konuştu 
ve Murat’a hastaneyle bağlantılı bir İPF 
destek grubuna katılmasını önerildi.

Bir hasta destek grubuna katılmak, benzer 
deneyimler yaşayan diğer kişilerle bir 
araya gelme fırsatı sunar. Murat'ın 
durumuyla yaşamanın zorluklarını 
yönetmesine yardımcı oldu.2,9,11

İPF nadir bir hastalık olduğu için her şehirde

bir destek grubu bulunmayabilir. Aynı tanıya

sahip diğer insanlarla yüz yüze görüşmelerin

yanı sıra, bazı İPF kuruluşları ve destek grupları,

telefonla veya çevrimiçi olarak erişilebilen

destek hizmetleri sunar.

Nüfusun yalnızca küçük bir yüzdesini

etkileyen bir hastalık

Nadir hastalık

İPF hakkında1.9 Nereden destek alabilirsiniz?
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Ruh sağlığınız açısından zor günlerden geçiyor olun ya da olmayın zor zamanlar

geçirebilirsiniz.

Aşağıda, ruh sağlığınızı korumanıza yardımcı olacak bazı ipuçları verilmiştir, böylece kendinizi 

bunalmış hissetmeden günlük yaşamla ve zor durumlarla başa çıkabilirsiniz.

1. Duygularınızdan bahsedin: Bir konuyu 
konuşmak ve dinleyip anlayacak birinin 
olduğunu bilmek, kendinizi çok daha iyi 
hissettirebilir. Arkadaşlar, aile veya bir uzman 
pratik öneriler verebilir, hastalığınızı farklı bir 
bakış açısından görmenizi sağlayabilir. 

2. İnsanlarla sağlıklı ilişkiler kurun: 
Desteğini esirgemeyen aile ve arkadaşlarla 
vakit geçirmek, kendinizi daha iyi 
algılamanıza ve zor durumlarda kaldıkça 
daha güvenli hissetmenize yardımcı olabilir. 

 

3. Uyku: Zor uyumak, ruh sağlığınız üzerinde
ciddi bir etki yaratabilir. Zaten kendinizi kötü 
hissediyorsanız, diğer olumsuz duyguları da 
abartabilirsiniz; öfkenizi kontrol altında tutmanın 
zorlaştığını veya kendinize güveninizi kaybettiğinizi 
fark edebilirsiniz.

4. Beslenme: Sağlıklı beslenmek hem bedensel 
hem de zihinsel sağlığınıza yardımcı olabilir. 
Düzenli ve dengeli beslenmek, kendinizi daha 
sağlıklı hissetmenize ve düşünce yapınızın daha 
olumlu olmasına katkı sağlar.

 

Ruh sağlığınızı korumanıza 
yardımcı olacak ipuçları17

İPF hakkında1.10 Motive kalın -
Olumlu düşünmeye devam etmek
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5. Fiziksel aktivite: Aktif kalmak, kendinizi 
daha iyi hissetmenize, kaygı hissini azaltmaya 
ve özgüveninizi artırmaya yardımcı olabilir. 
Çok fazla fiziksel aktiviteye alışkın değilseniz, 
bahçe işleri veya yürüyüş gibi basit aktiviteler 
bunun için ilk adım olabilir.

6. Hoşunuza giden bir şey yapın: Yemek 
yapmak, arkadaşlarınızı görmek veya müzik 
dinlemek gibi sevdiğiniz şeylerle meşgul 
olun. Yeni bir hobi edinmek de özgüveninizi 
artırmanıza ve zihninizi meşgul etmenize 
yardımcı olabilir.

7. Rahatlayın: Şu anda kendinizi stres altında 
hissetmeseniz bile rahatlamak için kendinize 
vakit ayırmanız önemlidir. Bu, sevdiğiniz bir 
şeyi yaparak bir akşam geçirmek veya dışarıda 
olan biteni sessizce gözlemlemek için beş 
dakikalık kısa bir mola vermek olabilir. Nefes 
egzersizleri, yoga veya meditasyon gibi 
gevşeme teknikleri de rahatlamanıza ve stresi 
azaltmanıza yardımcı olabilir.

Ruh sağlığınızı korumanıza 
yardımcı olacak ipuçları17

1.10 Motive kalın - Olumlu düşünmeye devam etmek İPF hakkında
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2.0
İPF

nasıl yönetilir?
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Murat İPF tanısı yeni aldığında, durumunu daha 
iyi anlamak için doktorundan ve tedavi 
ekibinden hastalığı ve tedavi imkanlarını 
mümkün olduğunca öğrenmeye çalıştı.

Göğüs hastalıkları uzmanı ona, İPF için henüz 
farmakolojik bir tedavi bulunmamakla birlikte, 
çeşitli tedavilerin semptomları hafifletmeye ve 
hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı 
olabileceğini anlattı. Tedavi stratejileri, çeşitli 
ilaçların yanı sıra ilaç dışı olmayan seçenekleri 
de içerir.2,4,9 

İPF için tedavi kararları bir hastada değişken 
olup, diğer hastalıkların varlığı (komorbiditeler), 
tedavilerin olası yan etkileri ve İPF'nin akut 
alevlenme riski gibi ek faktörlerden etkilenebilir.11,16 
Doktorunun yardımıyla Murat, kendisi ve 
semptomları açısından en iyi sonucu 
verebilecek uygun İPF tedavisine karar verdi.

İlerleme
Bir hastalığın/durumun zamanla kötüleşmesi

Komorbiditeler
Başka bir hastalık veya durumla eşzamanda

ortaya çıkan bir hastalık veya durum

Akut alevlenmeler
Semptomlarda ani, şiddetli kötüleşme

veya hastalık şiddetinde ani artış ile

karakterize bir olay

İPF nasıl yönetilir?

2.0 İPF nasıl yönetilir?
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İlaç tedavilerinin yanı sıra, farmakolojik olmayan tedaviler hastalığı stabilize edebilir

ve semptomları iyileştirebilir.

Murat'ın doktorunun bahsettiği ilk farmakolojik

olmayan müdahale, nefes darlığını azaltmaya

ve günlük işlerini yerine getirme kapasitesini

artırmaya yardımcı olabilecek oksijen
takviyesi oldu.1,8 Kanındaki oksijen seviyesi,

potansiyel olarak halsizliğe ve aktivite kaybına

yol açacak kadar çok düşerse, ilave oksijen

tedavisine başlanacağını öğrendi.

Başlangıçta ilave oksijene yalnızca egzersiz

ve uyku sırasında ihtiyaç duyulabilir, ancak

hastalık ilerledikçe ve akciğerler kanı

oksijenlendirme yeteneklerini giderek

daha fazla yitirdikçe, kandaki oksijeni

sağlıklı bir seviyede tutmak için oksijen

takviyesi sürekli gerekli olabilir.

Göğüs hastalıkları uzmanı, oksijene ihtiyacı olup

olmadığına; olursa da ne sıklıkla kullanması 

gerektiğini kontrol etmek için Murat'a bir

dizi test yaptı. Testler, ilave oksijen terapisi
gerekebileceğini ve efor sarf ettiği işlerde

kullanması gerektiğini doğruladı. Buna göre,

Murat'a egzersiz sırasında burnuna takması için

ilave oksijen tedavisi reçete edildi.

 

 

Oksijen tedavisi
Tıbbi bir müdahale olarak oksijen verilmesi

İPF nasıl yönetilir?2.1  Farmakolojik olmayan
tedaviler

2.1.1 Oksijen tedavisi
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Kronik akciğer hastalığı olan kişilerde

standart bir müdahale olan pulmoner
rehabilitasyon, Murat'ın sağlığını zinde

tutmak için göğüs hastalıkları uzmanının

şiddetle tavsiye ettiği bir başka farmakolojik

olmayan tedaviydi.1,9,11

Pulmoner rehabilitasyon programları,

aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli

hizmetler sunar: 9,11,18

 

 

•  Fizik-kondisyon

•  Egzersiz eğitimi ve nefes egzersizleri

•  Kaygı, stres ve depresyon yönetimi

•  Beslenmeyi iyileştirmek için tavsiye
 ve destek

•  Hastalıkla ilgili eğitim

Pulmoner rehabilitasyon programlarını 

genellikle doktorlar, hemşireler, 

fizyoterapistler, sosyal hizmet uzmanları

ve diyetisyenlerden oluşan uzman bir ekip 

yürütmektedir. Evinizde, bölgenizde veya

hastanenizde pulmoner rehabilitasyon 

alabilirsiniz.

Pulmoner rehabilitasyonun amacı, hastalığınızın

yönetimine destek olmak, sosyal ve fiziksel

aktivitelere katılımınızı artırmaya yardımcı olacak

eğitim, beceri ve araçları sağlamaktır.18

Pulmoner rehabilitasyon programı
Murat'ın kendini daha iyi 
hissetmesine, enerjisini, gücünü, 
dayanıklılığını artırmasına ve 
hastalığının daha iyi
seyretmesine yardımcı oldu.

2.1  Farmakolojik olmayan tedaviler İPF nasıl yönetilir?

Pulmoner rehabilitasyon
Akciğer hastalığı olan kişilerin yaşam

kalitesini iyileştirmek için tasarlanmış

bir eğitim ve egzersiz programı

2.1.2 Pulmoner rehabilitasyon
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Doktorunun Murat’a sunduğu ilaç dışı bir

seçenek de akciğer nakli oldu.

Akciğer naklinde, hasarlı akciğerlerden 

biri veya her ikisi, bir bağışçıdan alınan 

akciğerle değiştirilir. İPF hızla 

kötüleşiyorsa veya çok şiddetliyse bu 

tedavi seçeneği gerekebilir.9,11

Akciğer nakli ciddi bir müdahaledir ve

enfeksiyonlar veya donör akciğerin reddi
gibi ciddi komplikasyonları içeren riskler

barındırır. Öte yandan nakil, yaşam 

kalitesini artırabilir ve daha uzun 

yaşamanıza yardımcı olabilir.1,9,11

İPF'li herkes akciğer nakli için uygun 

değildir. Bazı hastalarda akciğer naklini 

imkansız kılan yüksek tansiyon gibi başka 

durumlar olabilir. Çoğu programın 60 ila 

65 yaş arasında bir üst yaş sınırı vardır. 

Ayrıca nakil için çok az sayıda donör 

organ mevcuttur.8,11,19  Bu nedenle, 

uygun olsanız bile, nakil için uzun bir 

bekleme listesine girmeniz gerekebilir.

 

Tanı konduktan kısa bir süre sonra, Murat’a

akciğer nakli için bir değerlendirme yapıldı.

İlk değerlendirmede şu an için akciğer nakline 

aday olmadığı sonucu çıkmasına rağmen,

Murat hastalığın daha ileri bir aşamasında

akciğer nakli için aday olarak kabul edilip

edilemeyeceğini anlamak için düzenli olarak

yeniden değerlendirilecek.11

Akciğer nakli
Hastalıklı akciğeri bir donörün akciğeri

ile değiştirme ameliyatı

Organ reddi
Nakil yapılan kişinin vücudunun,

nakledilen organ veya dokuya

verdiği bağışıklık reaksiyonu

2.1  Farmakolojik olmayan tedaviler İPF nasıl yönetilir?

2.1.3 Akciğer nakli



Klinik çalışma
Yeni bir tedavi veya tekniğin belirli
bir hastalığı tedavi etmek için ne
kadar güvenli ve etkili olduğunu
araştıran tıbbi araştırmalar

Antifibrotik
Hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak
için akciğerlerde yara izi dokusu
gelişmesini ve akciğerlerin
sertleşmesini yavaşlatmayı veya 
önlemeyi amaçlayan ilaç tipi 
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İPF için kesin bir çare olmamakla birlikte,

ilaçlar hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaya

yardımcı olabilir.9 Klinik çalışmalarda, bazı 

ilaçların İPF hastalarında akciğer fonksiyon 

kaybını yavaşlatabildiği gösterilmiştir.

Murat doktoruyla konuştuğunda, kendisine

antifibrotik denen bir tür ilaç reçete

edileceği söylendi.

Antifibrotik ilaçlar, İPF için
mevcut en yeni tedavi 
seçeneklerinden birisi olup,
hastalara fayda sağlayabilir.

İPF'yi tedavi etmek için iki tür

antifibrotik ilaç mevcuttur.1,9,11

Antifibrotikler, akciğer dokusunda yara izi

dokusu gelişmesini ve dokunun sertleşmesini

önlemeyi veya yavaşlatmayı hedefler.

Hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaya

yardımcı olabilirler.1,9,11

Murat, kendisine en uygun tedaviyi seçmek 

için her antifibrotik ilacın özellikleri hakkında

doktorundan bilgi aldı

İPF'li kişilerin sıklıkla başka hastalıkları olur. 

Bunlar, İPF hastalarının yaşam kalitesi 

üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Farklı ilaçlar vücutta birbirleriyle etkileşime 

girebilir. Bu nedenle, size İPF veya başka bir 

hastalık için yeni bir tedavi verilirse, 

doktorunuz ilaçlarınızı değiştirebilir.

 

 

İlerleme
Bir hastalığın/durumun zamanla kötüleşmesi

İPF nasıl yönetilir?2.2 İlaçlar
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Hekim, İPF için tedavi seçeneklerini tartışırken,

Murat’a ilaçlı ve ilaç dışı tedavilerin yanı sıra

palyatif bakımın dikkate alınması gereken

başka bir yön olduğunu açıkladı.

Palyatif veya destekleyici bakım,
İPF tedavisinin temel bir parçasıdır.
Sosyal, psikolojik ve ruhsal yollarla
fiziksel ve duygusal sorunları
hafifletmek, hastanın yaşam
kalitesini iyileştirmek için
tasarlanmıştır.20,21

Göğüs hastalıkları uzmanının Murat’a

açıkladığı gibi, palyatif bakım ve yaşam

sonu bakımı terimleri genellikle karıştırılır.

Gerçekte palyatif bakım, hastalığın tüm

aşamalarında semptomları rahatlatır.

Oysa yaşam sonu bakımı, yalnızca birinin

hayatının sonunda sağlanan uzman

bakımı ifade eder.

Bu nedenle, hastalığın erken evrelerinde

bile palyatif bakıma sevk, İPF semptomlarının 

tedavisinde çok etkili olabilir.

 

İPF'de palyatif bakım, nefes darlığı ve öksürük

gibi semptomların şiddetini azaltmaya yardımcı

olacak tedavileri içerebilir. Akciğerde ilerleyici

yara izi oluşumunu önlemeye çalışmak ile

semptomları sınırlamak arasında bir denge

kurmak adına diğer tedavilerin

yanında kullanılabilir.

 

Palyatif bakım
Hastaların hastalıklarıyla daha rahat
yaşamalarına yardımcı olmak için
semptomlardan kurtulmayı sağlayan terapi

İPF nasıl yönetilir?2.3 Diğer tedavi seçenekleri 
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3.0
Kaynaklar
& İpuçları



• "İPF hasta organizasyonu",

• "İdiyopatik pulmoner fibrozis hastaları"

• "İPF hasta derneği",

• "İPF destek grubu",

• "İPF yardımı"
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İnternette İPF’ye dair bilgi arıyorsanız, çok

fazla sonuç bulabilirsiniz. İPF ile ilgili temel

konulara ayrıntılı bir genel bakış için lütfen

şu adresi ziyaret edin:

Bu web sitesi özellikle İPF dahil olmak 

üzere farklı tipte pulmoner fibrozislerden 

etkilenen hastalar ve hasta yakınları için 

oluşturulmuştur. Hastalık bilgileri, 

rehberlik ve destek, sık sorulan sorulara 

yanıtlarlar, hasta hikayeleri ve çeşitli 

indirilebilir kaynaklar sunar.

Hasta dernekleri, hasta haklarını korur, 

benzer zorluklarla karşılaşan diğer kişilerle

hastalıkla yaşam hakkında bilgi paylaşıp,

bağlantı kurabileceğiniz ve çeşitli 

şekillerde destek alabileceğiniz bir ortam 

sağlar.

 

www.LifewithPulmonaryFibrosis.com

Aşağıdaki terimler, kendinize
uygun bir İPF hasta 
organizasyonu bulmak için
faydalı olabilir:  

Kaynaklar & ipuçları3.1 Faydalı internet kaynakları
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İPF tedavisi sırasında birçok farklı sağlık

uzmanıyla tanışabilirsiniz. Acil bir durumda

iletişim kurulacak kilit kişiler, bakıcılar,

doktorlar, eczaneler, hastaneler ve destek

gruplarının güncel ve eksiksiz bir listesine

sahip olmak, gerektiğinde yardım almanızı

hızlandırıp, kolay hale getirir. 

 • Sağdaki bilgileri doldurun ve bir kriz    
 anında bile hemen bulabileceğiniz bir   
 yerde saklayın.

• Birkaç kopya çıkarmak faydalı olabilir:   
 Birini buzdolabına yapıştırmak, birini ev   
 dışındayken yanınızda taşımak, birini    
 arabada tutmak ve bir başkasını iş   
 yerindeki masanızda saklamak     
 isteyebilirsiniz.

• Bu listeyi siz olmadığınızda harekete    
 geçebilecek biriyle de paylaşabilirsiniz.

• İsimlerin ve numaraların güncel    
 olduğundan emin olmak için listenizi    
 düzenli olarak gözden geçirip,     
 güncellemeniz önemlidir. 

 

 

 

İPF doktoru (göğüs hastalıkları uzmanı)
İsim / tel no:

Eczacı
İsim / tel no:

Hastane
İsim / tel no:

Destek grubu
İsim / tel no:

Tedaviden sorumlu diğer kişiler

İsim / tel no:

İsim / tel no:

İsim / tel no:

 Kaynaklar & ipuçları

 

3.2 Kontrol listesi ve ipuçları

3.2.1 Tedavinizle ilgili
önemli kişiler
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İPF, zorlu ve öngörülemeyen bir hastalıktır.

Bu nedenle, hastalık ve ilişkili seçenekler

hakkında iyi bilgilenmek önemlidir.

Doktorlarınızın, hemşirelerinizin ve sağlık

hizmeti sağlayıcılarınızın tedavinize ortak

olduğunu her zaman aklınızda bulundurun.

Hastalığı ve kendinize nasıl bakmanız

gerektiğini tam olarak anlamak için İPF

ile ilgili aklınıza gelebilecek soru ve

endişelerinizi tartıştığınızdan emin olun.

Randevularınıza hazırlıklı olmak için

aklınıza gelen tüm soruları değerlendirip

not etmeniz ve bir sonraki ziyaretinizde

doktorunuz ve sağlık ekibinizle 

paylaşmanızfaydalı olabilir. Doktorunuza 

sormak için yararlı bulabileceğiniz bazı 

sorular vardır.

Göğüs hastalıkları uzmanınıza
sormanız gereken olası sorular: 

3.2 Kontrol listesi ve ipuçları Kaynaklar & ipuçları

• Kendime nasıl yardım edebilirim?

• Kişisel tedavi seçeneklerim neler?

•  Semptomlarım nasıl izlenecek ve ne

 sıklıkla test edileceğim?

•  İPF tanısıyla daha iyi başa çıkmak için

 ne yapabilirim?

•  Yerel destek gruplarını nasıl bulabilirim?

•  İlave oksijenden faydalanabilir miyim?

•  Akciğer nakli benim için bir seçenek mi?

3.2.2 Bir sonraki doktor randevunuz
için notlar ve sorular
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Aşağıdaki boş alanı aklınıza takılan soruları not etmek veya İPF bakımınızla ilgili endişelerinizden 
herhangi birini yazmak için kullanabilirsiniz.

3.2 Kontrol listesi ve ipuçları Kaynaklar & ipuçları
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Seyahatinizi planlamadan önce…

Seyahat planlarınız ve varsa endişeleriniz 
hakkında doktorunuzla konuşun.

Şu anda oksijen tedavisi almıyorsanız, 
doktorunuzun uçuş sırasında ihtiyacınız 
olup olmadığını belirlemesi 
gerekecektir.

Ayrılacağınız ve seyahat edeceğiniz 
ülkenin COVID-19 düzenlemelerini 
kontrol ettiğinizden emin olun.

Seyahat ederken bir COVID-19 seyahat 
sertifikasına ihtiyacınız olup 
olmayacağını ve ayrılmadan ne kadar 
önce test yaptırmanız gerekeceğini 
bildiğinizden emin olun.

Karantinaya alınmanızın gerekip gerek-
mediğini ve bunun planlarınızı nasıl 
etkileyeceğini araştırın.

Siz uzaktayken kısıtlamalar değişirse 
diye bir yedek plan düşünün

Uçak biletinizi ayırtmadan önce...

Uçuş sırasında oksijene ihtiyacınız olursa,
havayolunun oksijen politikası ve
"uçuşa uygunluk" gereksinimlerini kontrol edin

Havayolu uçakta ne tür bir oksijen 
dağıtım sistemi sunuyor?

Mevcut akış hızı ayarları

Maske veya burun kanülü

Maliyetler nelerdir?

Pil beslemesi / uçak içi elektrik 
beslemesi ile ilgili bilgiler.

Kalkış ve iniş sırasında oksijen 
kullanımına ilişkin politikalar nelerdir?

Havayolunun MEDIF formunu doldurun
ve gönderin.22

 

 • Bir bölümü sizin tarafınızdan,   
 diğeri ise doktorunuz tarafından  
 doldurulmalıdır.

• Ancak havayolu şirketi formu   
 inceledikten ve uçmaya uygun   
 olduğunuzu belirledikten sonra  
 bilet rezervasyonu kesinleşir.

 

Ulaşım yardımı almak için kullanacağınız 
havalimanlarıyla iletişime geçin

Seyahat teminatınız hakkında sigorta 
acentenize danışın - ek seyahat 
sigortası faydalı veya gerekli olabilir

Havayolu uçuş sırasında oksijen sağlıyor 
mu veya kendi taşınabilir oksijen 
kaynağınızı getirmeniz gerekiyor mu 
/getirmenize izin var mı?

3.2 Kontrol listesi ve ipuçları Kaynaklar & ipuçları

3.2.3 Hava yolculuğu için kontrol listesi
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Tatilinize başlamadan önce...

Tüm reçeteli ilaçları ve yedek reçeteleri yeterli 
miktarda aldığınızdan emin olun. Her ilaç her 
ülkede mevcut olmadığından, yerel durumu 
kontrol etmeniz gerektiğini lütfen unutmayın.

Uçuşunuzda düzenlenecek tüm gerekli 
önlemleri ve özel gereksinimleri onaylamak için 
havayoluyla iletişime geçin.

Destek almak açısından son durumu 
onaylamak için havalimanı ile iletişime geçin.

Yeterli el dezenfektanına sahip olduğunuzdan 
ve boyutlarının hava yolculuğu el bagajı 
düzenlemelerine uygun olduğundan emin olun

Yolculuğunuz için yeterince el dezenfektanı ve 
yüz maskesi bulundurduğunuzdan emin olun, 
gerekirse uçakta maske takmaya kendinizi 
hazırlayın.

3.2 Kontrol listesi ve ipuçları Kaynaklar & ipuçları

3.2.3 Hava yolculuğu için kontrol listesi
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3.2 Kontrol listesi ve ipuçları Kaynaklar & ipuçları

Seyahatinizi planlamadan önce…

Seyahat planlarınız ve aşağıdaki konular
hakkında doktorunuzla görüşün:

Ayrılacağınız ve seyahat edeceğiniz 
ülkenin COVID-19 düzenlemelerini 
kontrol ettiğinizden emin olun.

Seyahat ederken bir COVID-19 
seyahat sertifikasına ihtiyacınız olup 
olmayacağını ve ayrılmadan ne 
kadar önce test yaptırmanız 
gerekeceğini bildiğinizden emin 
olun.

Karantinaya alınmanızın gerekip 
gerekmediğini ve bunun planlarınızı 
nasıl etkileyeceğini araştırın.

Siz uzaktayken kısıtlamalar değişirse 
diye bir yedek plan düşünün

Yolculuk biletinizi ayırtmadan önce

Seyahat teminatınız hakkında sigorta

acentenize danışın - ek seyahat sigortası

faydalı veya gerekli olabilir

Tatilinize başlamadan önce

Tüm reçeteli ilaçları ve yedek reçeteleri yeterli 
miktarda aldığınızdan emin olun. Her ilaç her 
ülkede mevcut olmadığından, yerel durumu  
kontrol etmeniz gerektiğini lütfen unutmayın.

Yolculuğunuz için yeterince el dezenfektanı 
ve yüz maskesi bulundurduğunuzdan emin 
olun, gerekirse uçakta maske takmaya 
kendinizi hazırlayın.

 

• İklim
• Hava kalitesi
•  Arazi
• Rakım
• Ulaşım şekli

3.2.4 Kara yolculuğu için
kontrol listesi
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4.0
Sözlük
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4.0 Sözlük

Akciğer biyopsisi

Bir patolog tarafından incelenmek üzere 
akciğerden örnek hücrelerin veya
dokuların cerrahi olarak çıkarılması11

Akciğerde yara izi dokusu gelişimi

Dokunun kalınlaşıp ve sertleşmesi

Alveol 

Kan ile oksijen ve karbondioksit
alışverişinin gerçekleştiği akciğerlerdeki
küçük hava keseleri

Antifibrotik

Hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak için 
akciğerlerde yara izi dokusu gelişmesini
ve akciğerlerin sertleşmesini yavaşlatmayı
veya önlemeyi amaçlayan ilaç tipi

Aşı

Belirli bir enfeksiyona karşı koruma
sağlayan bir ürün

Akciğer nakli

Hastanın işlevlerini yitirmiş akciğerlerini, bir
donörün akciğerleriyle değiştirme ameliyatı

Akut alevlenme

Semptomlarda ani, şiddetli kötüleşme veya
hastalık şiddetinde ani artış ile karakterize
bir olay

Amfizem

Akciğerlerdeki hava keselerinin (alveoller)
hasar gördüğü bir akciğer durumu11,23

Arter kan gazı testi

Kandaki oksijen ve karbondioksit seviyelerinin
ölçülmesiyle, akciğerlerin ne kadar iyi çalıştığını
gösteren bir test

Bronkoalveolar lavaj

İPF teşhisine yardımcı olmak için akciğerlerden
sıvı örneğinin alındığı bir test9
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4.0 Sözlük

Burun kanülü

Ek oksijen sağlamak için burun deliklerine
oturan küçük plastik tüp27

Çomaklaşma

Parmak uçlarının daha geniş ve yuvarlak
hale geldiği bir İPF belirtisi2

Halsizlik
Efor veya hastalıktan kaynaklanan
aşırı tükenmişlik

Farkındalık

Duygularınızı anlamanıza ve yönetmenize
yardımcı olarak stresi ve endişeyi
azaltmaya yardımcı olan bir teknik

Gastroenterolog

Sindirim sistemi hastalıklarının
yönetiminde uzmanlaşmış bir hekim

Göğüs hastalıkları uzmanı

Akciğerler konusunda uzmanlaşmış
bir doktor

Büzük dudak solunumu
Nefes darlığını kontrol etmeye ve kaygıyı 
azaltmaya yardımcı olan bir nefes tekniği

Destekleyici tedavi

Semptomları tedavi etmeye, genel beden
ve ruh sağlığını iyileştirmeye yardımcı olan, 
geleneksel tedaviyle birlikte kullanılan tedavi

Hipotiroid

Tiroid bezinizin yeterince hormon üretmediği
bir durum

Fibrozis

Enflamasyonlu dokunun yara izi dokusuna 
dönüştüğü, kalınlaştığı ve sertleştiği durum2

Gastroözefageal reflü hastalığı (GÖRH)

Mide asidinin mideden dışarı çıkıp yemek 
borusunu tahriş ettiği bir sindirim sistemi 
hastalığı26
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4.0 Sözlük

Hiperventilasyon
Hızlı ve kontrolsüz nefes alma

İdiyopatik
Nedeni bilinmeyen

İlerleme
Bir hastalığın/durumun zaman
içinde kötüleşmesi

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı
Akciğerlerde hava giriş ve çıkışının 
kısıtlandığı, kronik ve kalıcı bir 
hastalıktır. Genellikle ilerleyicidir
ve hava yollarındaki
enflamasyonla ilişkilidir

Komorbiditeler
Başka bir hastalık veya durumla
eş zamanda ortaya çıkan başka bir
hastalık veya durum

Mide yanması
Ağızda ekşi bir tat ile birlikte boğaza
yayılabilen göğüste yanma hissi

Göğüs röntgeni

Göğüs içindeki organların ve kemiklerin 
görüntülerini çeken, girişimsel olmayan bir test

İdiyopatik Pulmoner Fibrozis (İPF)

Akciğerlerde ilerleyici yara izi sokusu oluşumu 
(skarlaşma) veya kalınlaşmanın olduğu sebebi 
bilinmeyen bir hastalık1,2

Kardiyovasküler
Kalbi ve kan damarlarını ifade eden tıbbi terim

Klinik çalışma

Yeni bir tedavi veya tekniğin belirli bir hastalığı 
tedavi etmek için ne kadar güvenli ve etkili 
olduğunu araştıran tıbbi araştırmalar

Koroner arter/kalp hastalığı

Kalp kasına kan sağlayan koroner arterlerin 
içinde bal mumu gibi maddenin (plak) biriktiği 
bir hastalık25
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4.0 Sözlük

Nadir hastalık
Nüfusun yalnızca küçük bir yüzdesini
etkileyen bir hastalık

Obstrüktif Uyku Apnesi
Uyku sırasında tekrar tekrar durup
başlayan solunumla karakterize bir uyku
bozukluğu11

Oksijen tedavisi
Tıbbi bir müdahale olarak
oksijen verilmesi9

Palyatif bakım
Hastaların hastalıklarıyla daha
rahat yaşamalarına yardımcı
olmak için semptomları azaltmayı
sağlayan terapi21

Pulse oksimetre
Bir hastanın kanındaki oksijen
seviyelerini izlemek için kullanılan
bir test9,11

Pulmoner hipertansiyon
Akciğerlere giden kan damarlarını
ve kalbin sağ tarafını etkileyen bir
tür yüksek tansiyon28 

Nefes egzersizi
Nefes darlığını kontrol etmek ve akciğerlerinizi 
güçlendirmek için belirli bir şekilde nefes 
almayı içeren teknikler

Oksijen konsantratörü
Oksijen tedavisi için oksijen sağlamak amacıyla 
havadan diğer gazları uzaklaştıran bir makine9,11

Organ reddi
Nakil yapılan kişinin vücudunun, nakledilen 
organ veya dokuya verdiği bağışıklık reaksiyonu

Pulmoner
Akciğer ile ilgili

Solunum Fonksiyon Testleri
Akciğerlerin ne kadar iyi hava alıp verebildiğini 
ve vücudun geri kalanına ne kadar iyi oksijen 
sağladığını kontrol etmek için kullanılan bir 
grup test9,11
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Pulmoner rehabilitasyon

Akciğer hastalığı olan kişilerin yaşam
kalitesini iyileştirmek için tasarlanmış
bir eğitim ve egzersiz programı18

Sürekli pozitif hava yolu basıncı
(CPAP) cihazı

Obstrüktif uyku apnesi olan kişilerde
uykuyu iyileştirmek için basınçlı ha
sağlayan bir cihaz24

Vekalet 

Başkasına işlerinizi yönetme ve sizin adınıza 
belirli kararları alma sorumluluğu verdiğinize 
dair resmi bir belge

Risk faktörü

Hastalık veya enfeksiyon riskini artıran
bir değişken

Terapist

Birinin semptomlarının tedavisine veya onlarla 
daha kolay yaşamasına yardımcı olan bir 
uzman11

Yüksek Çözünürlüklü Bilgisayarlı Tomografi 
(HRCT)

Vücudun içindeki bölgelerin birden çok ayrıntılı 
görüntüsünü oluşturan bir tür röntgen tipi11
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