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Haldið verður upp á daginn, mánudaginn 21. maí kl. 14:00 - 18:00. Kaffiveitingar í boði hússins.
Allir hjartanlega velkomnir og takið með ykkur gesti. Stjórnin.

Samtök lungnasjúklinga eiga 10 ára afmæli þann 20. maí!

SÍBS HÚSIÐ SÍÐUMÚLA 6

„Sendiherrar“ frá Samtökunum fóru á 
fund heilbrigðisráðherra og óskuðu eftir 
fjármagni til að koma af stað ferða-
þjónustu fyrir lungnasjúklinga upp á 
Reykjalund í endurhæfingu. Hugmyndin 
er að fá bíl til þess að sækja fólkið heim 
á morgnana og keyra það í æfingar á 
Reykjalund og síðan heim að þeim 
loknum. Sumir færu einu sinni í viku en 

Siv með gula boltann.

Heimsókn til heilbrigðisráðherra
aðrir oftar, eftir getu og þörf hvers og 
eins.  Siv Friðleifsdóttir tók vel á móti 
okkur og kemur þessari ósk okkar á 
framfæri. Guli boltinn, sem Siv heldur á, 
er sending frá norrænum lungna-
samtökum og sýnir stuðning við okkur í 
samningum við ríkisstjórnina. Siv hefur 
boltann á sinni skrifstofu til þess að 
minna sig á Samtök lungnasjúklinga.

Fræðslufundur:
Fimmtudaginn 15. mars kl. 20:00 í 
SÍBS húsinu (gengið inn bakdyramegin)
Ingólfur Sveinsson, geðlæknir, fjallar um:
Hagnýta notkun dáleiðslunnar.

Fræðslufundur:
Fimmtudaginn 22. mars kl. 20:00 
í Síðumúla 6 (gengið inn bakdyramegin)
Bryndís Halldórsdóttir segir okkur allt 
um svefnháðar öndunartruflanir.
 
Aðalfundur samtakanna:
Fimmtudaginn 26. apríl kl. 20:00 
í Síðumúla 6
Ath. Samkvæmt lögum samtakanna 
verða tillögur um lagabreytingar að 
berast stjórninni 14 dögum fyrir fundinn.

Þeir sem hafa áhuga á að sitja í stjórn 
SLS vinsamlegast hafið samband við 
Jóhönnu í síma 847 4773.

Auglýsingar
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Turbuhaler er fjölskammta innöndunar-
tæki frá AstraZeneca sem inniheldur 
ýmis lyf við lungnasjúkdómum eins og 
astma og langvinnri lungnateppu. Til 
þess að árangur af notkun lyfsins sé 
sem bestur er nauðsynlegt að fara eftir 
fyrirmælum læknis og síðan að nota 
Turbuhaler innöndunartækið á réttan 
hátt.

Turbuhaler skammtar lyfið í mjög litlu 
magni. Lyfið berst til lungnanna þannig 
að notandinn sogar djúpt og kröftuglega 
að sér í gegnum munnstykkið.  

Ef notendur Turbuhaler tækisins eru ekki 
vissir hvort þeir séu að gera rétt, þá er 
hægt að sannreyna það á kennslutæki 
sem hægt er að nálgast hjá læknum og í 

apótekum. Kennslutækið er í laginu eins 
og Turbuhaler en inniheldur ekki lyf. Inni 
í kennslutækinu er lítil flauta. Þegar rétt 
er sogað þá flautar í tækinu.

Mælt er með því að skola munninn eftir 
notkun, ef lyfið inniheldur innöndunar-
stera. Mælt er með því að skola með 
vatni og spýta því síðan en ekki kyngja.

Mikilvæg minnisatriði:
• Andaðu aldrei frá þér í gegnum 
 munnstykkið og skrúfaðu 
 hlífðarhettuna alltaf vel á að notkun 
 lokinni. Ekki reyna að snúa 
 munnstykkinu eða taka það af. 
 Munnstykkið á að vera fast á tækinu. 
 Ef það losnar af er tækið ónýtt.
• Ef Turbuhaler tækið er rétt notað 

 gefur það aðeins einn skammt í einu, 
 einnig þó að snerlinum sé snúið oftar 
 en einu sinni.
• Ef tækið er hrist, heyrist hljóð frá 
 þurrkefni sem á að vera í tækinu. Það 
 gefur ekki til kynna hvort lyfjaefni sé 
 eftir. Fylgstu því með teljaranum á 
 tækinu, til að sjá hve margir 
 skammtar eru eftir. 
• Gott er að hreinsa munnstykkið með 
 þurrum klút eða pappír. Ekki má nota 
 vatn.

Fæstir finna bragð af lyfinu. Ef leið-
beiningum þessum er fylgt þá er tryggt 
að lyfið komist á verkunarstað. Leið-
beiningar eru einnig á fylgiseðli sem 
fylgir hverri pakkningu lyfjanna.

Svona á að nota Turbuhaler

Munnstykki

Skammtateljari

Hlífðarhetta

Snerill

Sýnir hve margir 
skammtar eru eftir

Tómur
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Notkunarleiðbeiningar um Turbuhaler tækið:

1  Skrúfaðu hlífðarhettuna af. 2  Haltu Turbuhaler tækinu uppréttu (lóðréttu), snúðu snerlinum, 
 þ.e. neðsta hluta tækisins, fyrst í aðra áttina og síðan til baka
 í upphafsstöðu. Engu máli skiptir í hvora áttina er fyrst snúið.
3  Þegar smellur heyrist er tækið tilbúið til notkunar.

3  Andaðu frá þér (ekki í gegnum munnstykkið).

6  Skrúfa skal hlífðarhettuna aftur á Turbuhaler tækið að 
 notkun lokinni.

4  Settu munnstykkið á milli tannanna og leggðu varirnar þétt um 
 það. Ekki bíta! Andaðu djúpt og kröftuglega að þér í gegnum 
 munnstykkið.

5  Fjarlægðu Turbuhaler tækið frá munninum og
 andaðu rólega frá þér.

Ef fleiri en einum skammti hefur verið ávísað í einu skaltu endurtaka liði 2 – 6.
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SAMTÖK
LUNGNASJÚKLINGA
            Fréttabréf
1.tbl.10.árgangur mars 2007

Samtök lungnasjúklinga, Síðumúla 6, 108 Reykjavík, sími 560-4812
Heimasíða: www.lungu.is Netfang: lungu@sibs.is

Ábyrgðarmaður: Jóhanna Pálsdóttir

AstraZeneca styrkir útgáfu þessa fréttabréfs

Kæru félagar.

Nú þegar vetur er hálfnaður leitar 
hugurinn til vorsins og sumarsins. Vorið 
felur alltaf í sér von um betri tíð. Þá 
vaknar allt af vetrardvala og tilhugsunin 
um að brátt hlýni í veðri er ávallt notaleg. 
Þetta á ekki síst við um okkur 
lungnasjúklinga því að við erum eins og 
flugurnar á vorin þegar við förum á stjá 
og eigum auðveldara með að athafna 
okkur utandyra.

Ég vil minna ykkur á afmæli samtakanna 
okkar sem verður 20. maí næstkomandi 
en þá verða Samtök lungnasjúlinga 10 
ára.

Þessi ár hafa liðið ótrúlega hratt og 
reynst okkur fróðleg og skemmtileg. Við 
höfum haft geysilegan stuðning hvert af 

öðru og náð því að efla skilning á 
aðstöðu okkar og stuðla að því að bæta 
hana eftir bestu getu. Sjálfri finnst mér 
svo stutt síðan við hófum undirbúning 
að stofnun Samtaka lungnasjúklinga á 
Reykjalundi fyrir heilum áratug! 

Mikið vatn hefur runnið til sjávar frá því 
við stofnuðum samtökin okkar og margt 

Formannsspjall

Jóhanna Pálsdóttir, formaður

Félagsmönnum SÍBS stendur nú til boða að taka þátt í stuðnings- og 
sjálfshjálparhópum. Stuðningurinn er ætlaður til að hjálpa 

félagsmönnum að takast á við  breytingar og erfiðleika sem 
fylgja alvarlegum veikindum, miðla þekkingu og reynslu og 

rjúfa félagslega einangrun. Félagsráðgjafi leiðir hópinn 
ásamt einstaklingi sem þekkir veikindi af eigin raun. 

Stuðningur, sem byggir á jafningjafræðslu, umhyggju og 
samkennd, er árangursrík leið til að draga úr einkennum 
streitu, þunglyndis og kvíða. Fræðsla og stuðningur frá 
þeim sem hafa gengið í gegnum slíka lífsreynslu vegur 
þungt í bataferli og er árangursrík leið til að styðja sjúka 
til sjálfsbjargar.

Þeir félagsmenn SÍBS
sem hafa áhuga á að

komast í stuðningshóp
geta haft samband við

Margréti Albertsdóttur, félags-
                     ráðgjafa SÍBS, í síma 825 5095,
              eða sent tölvupóst á netfangið 
                                                            margret@sibs.is

eigum við óunnið, en með áhuga og 
stuðningi okkar félagsmanna er ég 
fullviss um að við eigum eftir að eflast 
og styrkjast þegar fram líða stundir.

Ég vona að sem flestir sjái sér fært að 
mæta í afmælið, sem verður haldið 
mánudaginn 21. maí 2007 kl. 14:00-
18:00 í Síðumúla 6. Ég vil hvetja ykkur til 
að taka með ykkur gesti og við skulum 
gera okkur glaðan dag, bæði til að fagna 
afmælinu og blessaðri vorkomunni!

Þó að ég sé kannski fullsnemma í því þá 
óska ég ykkur gleðilegs sumars. Megi 
ykkur heilsast vel og ég vil hvetja alla til 
að fara út í gönguferðir hversu stuttar 
sem þær eru. Hreyfing er allra meina 
bót!
Lifið heil.

Bestu kveðjur.
Jóhanna Pálsdóttir,formaður

Stuðningshópar fyrir félagsmenn SÍBS


