Ce trebuie sa ştiţi despre boala
pulmonară denumită BPOC ?

GHID INFORMATIV PENTRU PACIENT
Bazat pe strategia mondială pentru diagnosticul,
managementul şi prevenirea BPOC - raportul OMS
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• Ce reprezintă BPOC?

• BPOC reprezintă abrevierea de la
,,Bronhopneumopatia cronică obstructivă’’
• ,,Cronic’’ înseamnă că durează toată viaţa;
• ,,Obstructiv’’ înseamnă că circulaţia normală a
aerului este parţial blocată din cauza îngustării
căilor aeriene;

REŢINEŢI
• Puteţi avea BPOC dacă prezentaţi dificultate
în respiraţie sau tuse persistentă;
• Medicii nu pot vindeca BPOC dar pot să vă
ajute să vă amelioraţi simptomele şi să
încetiniţi declinul funcţiei pulmonare;

¾ Dacă veţi urma sfaturile medicului dvs. veţi
observa că:
• Respiraţia va deveni mai uşoară;
• Tusea nu va mai fi la fel de supărătoare;
• Veţi avea o stare generală mai bună.

¾ Ce puteţi face dvs. în legătură cu BPOC?
1. Stopaţi fumatul!
2. Urmaţi întocmai
tratamentul prescris
de medicul dvs !
Mergeţi periodic la
control, cel puţin de două ori pe an !
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3. Mergeţi la spital sau la medicul
dvs. dacă respiraţi tot mai greu!
4. Păstraţi curăţenia aerului din
locuinţa dvs. Evitaţi tot ce vă
îngreunează respiraţia, inclusiv
fumul de ţigară!
5. Păstraţi-vă condiţia fizică!
Practicaţi mersul pe jos, faceţi
în mod regulat exerciţii fizice!
Mîncaţi sănătos!
Evitaţi stresul!

• Ce este BPOC?
¾ BPOC este o boală
pulmonară;
• Căile respiratorii au rolul
de a transporta aerul la
plămîni. Ele se ramifică
progresiv şi devin din ce
în ce mai mici, asemănător
ramurilor unui copac.

Plămâni normali

La capătul fiecărui ram terminal se găsesc
o multitudine de săculeţi plini cu aer, asemănători
unor baloane.
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• La persoanele sănătoase
toate căile aeriene sunt libere,
deschise. Aceasta permite, în
mod normal, fiecărui săculeţ
să se umple complet cu aer în
timpul inspirului, iar în expir
aerul să fie rapid eliminat din
plămâni.
Aspectul normal al căilor
aeriene şi sacilor aerieni

¾ Când aveţi BPOC puteţi avea dificultate în
respiraţie;
1. Căile aeriene sunt mai îngustate. Mai puţin aer
pătrunde în plămâni deoarece:
• Pereţii căilor aeriene sunt îngroşaţi;
• Pereţii căilor aeriene sunt comprimaţi de către
musculatura din jurul lor;
• Căile aeriene produc mucus în exces care se
elimină prin tuse.

Plămâni afectaţi de BPOC
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2. Săculeţii cu aer (alveolele) nu se pot goli şi plămânii
dvs. sunt ,,plini’’ cu aer.
! Medicul dvs. vă poate ajuta
să înţelegeţi problemele pe
care le aveţi cu plămânii dvs.
Aspectul căilor aeriene şi a
sacilor aerieni în BPOC

• Cine se îmbolnăveşte de BPOC?
• BPOC nu este o boală
contagioasă (nu se transmite de la alte persoane);
• Adulţii suferă de BPOC,
copiii niciodată;
• Cei mai mulţi pacienţi cu
BPOC sunt fumători sau
au fost fumători. Orice
tip de fumat (chiar şi
pasiv) poate duce la
BPOC.
• Unii pacienţi cu BPOC au
locuit în apartamente cu
fum produs de către aragaz sau sobe folosite la
încălzirea locuinţei.
• Unii pacienţi cu BPOC
au lucrat mulţi ani în zone (locuri) cu mult fum sau
praf.
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REŢINEŢI
! Mergeţi la medic când observaţi că aveţi dificultate
în respiraţie sau aveţi o tuse care durează de mai
mult de o lună

• Cei mai mulţi pacienţi nu se adresează medicului
până când nu au probleme cu mari respiraţia. Ei
ignoră tusea sau dificultăţile de respiraţie ani de zile.
• Cei mai mulţi pacienţi cu BPOC au mai mult de 40
ani. Dar există şi persoane sub 40 ani care pot avea
BPOC!
• Atunci când aveţi probleme cu respiraţia cu cât mai
repede vă adresaţi unui medic cu atât va fi mai bine!

¾ Medicii vă pot spune în ce stadiu este boala dvs.

• Medicul sau asistenta vă va examina. Trebuie să
faceţi câteva teste respiratorii simple.
• Ei vă vor întreba despre problemele dvs. respiratorii
şi despre starea dvs. de sănătate;
• Veţi fi întrebat de locuinţa sau locul dvs. de muncă;
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• Dacă boala nu este gravă (importantă) se numeşte
BPOC uşoară;
• Dacă boala devine importantă se numeşte BPOC
moderată;
• Dacă boala este foarte gravă (severă) se numeşte
BPOC severă;
• BPOC este diagnosticată cu un test
respirator simplu
numit spirometrie ;
• Acest test este
simplu şi nedureros;
• Veţi fi rugat să
respiraţi puternic
într-un tub de
cauciuc conectat la
un aparat numit spirometru.
BPOC uşoară
• Puteţi tuşi mult. Uneori puteţi expectora.
• Aveţi uşoare dificultăţi de respiraţie când munciţi
intens (faceţi efort fizic mare) sau mergeţi rapid.
BPOC moderată
• Tuşiţi mai mult şi cu expectoraţie;
• Aveţi dificultăţi de respiraţie când desfăşuraţi
activitate fizică grea sau mergeţi repede;
• Recuperarea după o viroză sau o infecţie pulmonară
poate dura câteva săptămâni.
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BPOC severă
• Tuşiţi mai mult şi expectoraţi mult mucus;
• Aveţi dificultate în respiraţie atât ziua cât şi
noaptea;
• Recuperarea după o viroză sau o infecţie pulmonară
poate dura câteva săptămâni;
• Menajul sau munca de la serviciu devin dificil de
realizat;
• Nu puteţi urca scările sau să vă plimbaţi prin
cameră cu uşurinţă;
• Obosiţi uşor.

¾ Ce puteţi face dvs. şi familia pentru a încetini
leziunile pulmonare?
1. Stopaţi fumatul ! Este cel mai important lucru pe
care-l puteţi face pentru plămânii dvs.
• Puteţi renunţa la fumat!
• Cereţi ajutor medicului
sau asistentei. Întrebaţi
despre tablete, gume speciale sau patch-uri care
să vă ajute să nu mai fumaţi.
• Stabiliţi o dată de la care
să nu mai fumaţi. Spuneţi
familiei şi prietenilor dvs. intenţia de a renunţa la
fumat. Rugaţi-i să nu mai fumeze în casă şi să
ascundă ţigaretele.
• Nu staţi în locuri sau cu persoane care fumează.
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• Îndepărtaţi scrumierele din locuinţa dvs.
• Căutaţi o activitate care să vă ţină mâinile ocupate
cât mai mult timp; Ţineţi în mână un creion!
• Când dorinţa de a fuma este mare mestecaţi gumă,
mâncaţi fructe sau legume. Beţi multă apă.
• Dacă începeţi din nou să fumaţi nu renunţaţi!
Încercaţi să vă lăsaţi iarăşi. Unele persoane s-au
lăsat de fumat de mai multe ori înainte de a se lăsa
definitiv!

2. Consultaţi medicul dvs. Urmaţi tratamentul
prescris de către acesta.
Mergeţi la control

• Mergeţi la control cel puţin de două ori pe an chiar
dacă vă simţiţi bine;
• Informaţi-vă despre testele dvs. pulmonare;
• Întrebaţi medicul sau asistenta cum puteţi primi un
vaccin antigripal în fiecare an;

Discutaţi despre tratamentul dvs. la fiecare
consultaţie

• Rugaţi medicul dvs. să vă scrie pentru fiecare
medicament doza şi când trebuie să-l administraţi;
• Aduceţi medicamentele sau lista cu medicamentele
pe care vi le administraţi la fiecare control;
• Discutaţi despre influenţa medicamentelor asupra
simptomelor;
• După control arătaţi familei dvs. lista de
medicamente pe care trebuie sa vi le administraţi.
Păstraţi lista acasă într-un loc unde oricine o poate
găsi.
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• Medicamentele se prezintă sub mai multe forme :
tablete, sirop sau spray inhalator. Dacă medicul dvs.
v-a prescris un spray inhalator trebuie să învăţaţi
să-l folosiţi corect.

¾ Cum se foloseşte un spray inhalator?
1. Scoateţi capacul. Agitaţi
spray –ul.
2. Staţi în picioare sau în şezut.
Expiraţi.
3. Puneţi spray-ul între buze
Sau chiar în faţa gurii dvs.
În momentul când începeţi
să inspiraţi apăsaţi o singură
dată pe flacon şi continuaţi
să inspiraţi lent.
4. Ţineţi-vă respiraţia 10 secunde. Expiraţi.
5. Repetaţi până învăţaţi.

3. Mergeţi repede la medic sau la spital dacă
respiraţia dvs. se înrăutăţeşte semnificativ.
Fiţi prevăzători! Puneţi acum lucrurile de care
veţi avea nevoie într-un singur loc astfel încît să
acţionaţi rapid!
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• Numerele de telefon ale medicului dvs., spitalului şi
ale persoanelor care te pot duce acolo;
• Adresa spitalului şi a cabinetului medicului dvs.
• Lista dvs. de medicamente.

Solicitaţi ajutor de urgenţă în momentul
apariţiei oricăror din semnele de mai jos:
•
•
•
•
•
•

Dificultate la vorbire;
Dificultate la mers;
Buzele sau unghiile se colorează albăstrui;
Pulsul este foarte rapid şi neregulat;
Respiraţia este rapidă şi dificilă;
Medicaţia nu vă ajută (devine ineficientă) sau vă
ajută pentru puţin timp.

4. Păstraţi aerul curat la domiciliu. Evitaţi
fumurile şi fumul de ţigară care vă îngreunează
respiraţia.
• Aerisiţi frecvent locuinţa;
• Când zugrăviţi / vopsiţi
casa sau faceţi dezinsecţie
(cu spray-uri pentru
insecte) încercaţi să locuiţi
în altă parte;
• Gătiţi în apropierea ferestrei deschise astfel încît fumul şi mirosurile
puternice să poată ieşi uşor. Nu gătiţi în apropierea
locului unde dvs. dormiţi sau petreceţi cel mai mult
timp.
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• Dacă vă încălziţi locuinţa cu lemne sau petrol
menţineţi o fereastră uşor deschisă pentru ca fumul
să iasă afară.
• Închideţi ferestrele şi rămâneţi acasă atunci când
afară aerul este intens poluat sau plin de praf.

5. Menţineţi-vă condiţia fizică
Învăţaţi exerciţii de respiraţie

• Exerciţiile vă pot ajuta atunci când aveţi dificultăţi
respiratorii. Ele vă pot fortifica musculatura de care
aveţi nevoie pentru respiraţie.
• Rugaţi medicul să vă explice exerciţiile respiratorii
care vi se potrivesc cel mai bine.
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Mergeţi pe jos şi practicaţi exerciţii fizice cu
regularitate

• Dacă vă veţi fortifica musculatura corpului vă veţi
putea deplasa mai uşor;
• Mersul pe jos timp de 20
minute zilnic este o bună
metodă pentru început;
• Nu începeţi cu exerciţii
dificile. Când aveţi probleme cu respiraţia, opriţivă şi odihniţi-vă.
• Alegeţi un loc preferat
pentru plimbare sau exerciţii fizice;
• Alegeţi exerciţiile care vă
plac;
• Rugaţi un prieten sau un
membru al familiei să se
alăture dvs.
• Discutaţi cu doctorul dvs. despre regimul corect al
exerciţiile pentru dvs.

Mâncaţi sănătos. Tindeţi spre greutatea ideală.
Rugaţi familia să vă ajute să cumpăraţi şi să preparaţi
mâncare sănătoasă. Mâncaţi multe fructe şi legume.
Consumaţi alimente bogate în proteine precum: carnea,
peştele, ouăle, laptele şi soia.
Când staţi la masă:
• Dacă aveţi dificultăţi în respiraţie încetiniţi ritmul.
• Nu vorbiţi când mâncaţi.
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• Mâncaţi puţin şi des.
• Dacă sunteţi supraponderal încercaţi să slăbiţi. Este
mai greu să respiraţi şi să vă deplasaţi dacă sunteţi
supraponderal.
• Dacă sunteţi subponderal mâncaţi mai mult pentru
a vă îngrăşa dar numai până la greutatea ideală.

6. Dacă suferiţi de BPOC severă faceţi-vă viaţa cât
mai uşoară acasă
• Rugaţi familia şi prietenii să vă ajute şi să vă dea
sugestii;
• Desfăşuraţi-vă activităţile lent şi stând pe scaun;
• În bucătărie, baie şi dormitor aşezaţi lucrurile de
care aveţi nevoie într-un singur loc care este
accesibil;
• Găsiţi metodele simple de a găti, face curat curat şi
alte treburi de menaj. Folosiţi o măsuţă sau un
cărucior pentru a deplasa obiectele. Folosiţi un băţ
sau un cleşte cu mâner lung care să vă ajute să
apucaţi lucrurile;
• Purtaţi haine largi
astfel încât să puteţi
respira; Purtaţi
haine şi pantofi care
sunt uşor de îmbrăcat.
• Alegeţi un loc pentru
odihnă care vă place
şi unde alte persoane vă pot vizita.
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Planificaţi-vă ieşirea la plimbare sau plecările în
călătorii
• Ieşiţi la plimbare în perioada din zi în care vă simţiţi
cel mai bine. Mulţi pacienţi se simt mai bine chiar
imediat după administrarea medicamentelor.
• Odihniţi-vă după ce aţi mâncat.
• Planificaţi-vă ieşirea la plimbare astfel încât să vă
întoarceţi înainte de momentul când trebuie să vă
administraţi următoarea doză de medicamente.
• Nu mergeţi prin magazine în momentele de
aglomeraţie ale zilei. Preferaţi locurile unde nu
există multe trepte de urcat;
• Aveţi asupra dvs. numerele de telefon ale medicului
şi persoanelor care vă pot ajuta. Luaţi cu dvs.
medicamentele pentru eventualitatea că vă veţi simţi
bine.
• Dacă nu vă simţiţi bine amânaţi ieşirea.

Plecarea în călătorii
• Dacă plecaţi la distanţă de casă sau pentru mai mult
timp întrebaţi medicul ce trebuie să faceţi dacă veţi
avea probleme.
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