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COPD oznacza w skrocie chroniczne obturacyjne choroby ukladu oddechowego.
Termin ten uzywany jest do kilku rodzajow schorzen; wlaczajac przewlekle zapalenie
oskrzeli oraz rozedme pluc.
Chroniczne choroby ukladu oddechowego prowadza do uszkodzenia drog
oddechowych w plucach powodujac, ze staja sie wezsze i tym samym utrudnia to
dotarcie powietrza do pluc i wydostania sie z nich.
Termin “chroniczne “ w tym przypadku oznacza ze jest to problem dlugoterminowy.

Pomocne pojecia:
•

•

Chroniczne zapalenie oskrzeli oznacza po prostu “ zapalenie oskrzeli”.
Sa to drogi przez ktore tlen z powietrza przeplywa prosto do pluc. Ten stan
zapalny zwieksza ilosci sluzu w drogach oddechowych oraz pewien rodzaj
flegmy co zmusza do kaszlu.
Rozedma pluc pojawia sie wtedy kiedy pecherzyki powietrza w plucach traca
swoja elastycznosc. To redukuje wsparcie dla drogh oddechowych,
powodujac ich zwezanie sie . Oznacza to takze, ze pluca nie sa juz tak
sprawne w przyjmowaniu tlenu do organizmu. Przez to oddychanie moze byc
ciezsze, co moze prowadzic do problemow ze zlapaniem oddechu.

Przyczyny chorob
Najbardziej znana przyczyna chorob ukladu oddechowego jest palenie papierosow.
Poprzez rzucenie palenia szanse na pojawienie sie chorob ukladu oddechowego
praktycznie zmaleja oraz zmniejszy sie tempo rozwoju juz istniejacych.
Czynniki zawodowe, jak pyl weglowy oraz niektore odziedziczone problemy
zdrowotne moga rowniez byc przyczyna chorob pluc.
Zanieczyszczenie srodowiska jest obecnie czynnikiem nad ktorym prowdzone sa
badania.

Diagnoza chorob ukladu oddechowego
Kaszel, sluz oraz trudnosci w zlapaniu oddechu moga byc przyczyna chroniczych
chorob ukladu oddechowego. Niektorzy moga tylko zaobserwowac objawy w trakcie
zimy lub potraktowac je jako zapalenie pluc lub tzw “kaszel palacza”. Oznacza to, ze
nie szukaja oni pomocy u lekarzy, dlatego tak ciezkie moze byc wykrycie choroby we
wczesnym jej stadium. Im wczesniej choroba zostanie wykryta tym lepiej.
Nalepsza metoda wykrycia choroby jest spirometria. Jest to prosty test oddechowy
ktory zazwyczaj mozna wykonac u swojego lekarza rodzinnego. Nalezy dmuchnac
w specjalna maszyne. Pokaze ona, czy drogi oddechowe ulegly zwezeniu. W
niektorych przypadkach konieczne bedzie wykonanie bardziej szczegolowych badan
lub skierowanie do szpitala.

Zycie codzienne
Symptomy chorob ukladu oddechowego moga byc bardzo rozne, zalezne od rodzaju
zaawansowania oraz jak jestesmy dostosowani do swoich problemow. W niektorych
przypadakch objawy takie jak: kaszel, sluz oraz trudnosci w oddychaniu moga sie
tylko objawiac podczas zimy lub po przeziebieniu.
W wiekszosci natomiast przypadkow trudnosci w oddychaniu moga wystapic na
porzadku dziennym. W bardziej juz zaawansowanych chorobach ukladu
oddechowego poprzez ciagle problemy ze zlapaniem oddechu, normalna, codzienna
aktywnosc moze byc trudna.
Choroby ukladu oddechowego moga prowadzic do niepokoju przez trudnosci w
zlapaniu oddechu. Ludzie z tymi chorobami moga byc zmuszeni do redukcji
aktywnosci fizycznej, aby uniknac trudnosci w lapaniu oddechu. Poprzez redukcje
poziomu aktywnosci fizycznej stajesz sie mniej wysportowany a przez to mozesz
miec problemy, ze zlapaniem oddechu nawet czesciej przy jakiejkolwiek czynnosci
wymagajacej zaangazowania fizycznego.
Osoby z chorobami ukladu oddechowego moga dostosowac swoj tryb zycia aby
zredukowac problemy ze zlapaniem oddechu a zarazem utrzymywac aktywnosc
fizyczna na odpowiednim dla nich poziomie.
Niektore szpitale prowadza specjalne rehabilitacyjne kursy, ktorych program zawiera
cwiczenia oraz wiedze teoretyczna. Kursy te poprawiaja poziom cwiczen, zdrowie
oraz jakosc zycia. Wiecej mozesz dowiedziec sie od swojego lekarza lub
pielegniarki.
Opieka oraz wsparcie ze strony rodziny moga byc bardzo pomocne w uniknieciu
niepokoju lub depresji. Organizacja The Breathe Easy oferuje informacje i porady dla
osob z chronicznymi chorobami ukladu oddechowego oraz innymi dotyczacymi pluc.

Czy mozna zapobiec chorobom ukladu oddechowego
Wykryte chroniczne choroby ukladu oddechowego nie moga byc calkowicie
wyleczone natomiast lecznie moze pomoc. Dla wiekszosci osob rzucenie palenia
redukuje ryzyko rozwoju chorob ukladu oddechowego jak rowniez spowalnia jego
rozwoj. Zdaza sie rowniez, ze u niektorych wykrywa sie wyzej wymienione choroby z
innych przyczyn ktorych trudno uniknac.

Leczenie:
Nie istnieje konkretna metoda, aby calkowicie wyleczyc wyzej wymienione choroby,
Mozna natomiast duzo zrobic aby zmniejszyc jej objawy:
•
•
•

•

•

•
•

Rzucenie palenia – rzucenie palenia spowoduje poprawe kaszlu i
konsystencje sluzu
Dieta – uwazaj na swoja wage, utrzymuj zbilansowana diete oraz staraj sie
byc aktywny fizycznie jak tylko potrafisz
Bronchodilators – jezeli twoje glowne objawy to trudnosc w zlapaniu oddechu,
prawdopodobnie bronchodilator przyniesie korzysci. Jest to rodzaj inhalatora
dostarczajacego lekarstwa powodujace ze drogi oddechowe staja sie szersze.
Wystepuja rozne rodzaje tego typu inhalatora, ktore dzialaja w rozny sposob i
moga przynosic duze korzysci, jezeli uzywamy ich razem.
Nebulisers – moga one dostarczac wieksze dawki lekow, ale inhalatory sa tak
samo skuteczne. W zaleznosci od tego jak zareagujesz na leczenie dany lek
zostanie Ci zaproponowany.
Sterydy – jezeli nagle zabraknie Ci tchu i Twoje objawy ulegna pogorszeniu
mozesz doswiadczyc czegos co nazywane jest “zaostrzeniem”. Lekarz moze
podac krotki kurs dawkowania sterydow przez kilka dni. Niektorzy przyjmuja
sterydy w formie inhalatora regularnie, ale tylko lekarz zadecyduje czy jest to
odpowiednie.
Antybiotyki – jezeli sluz zmienia kolor, staje sie kleisty lub jest go wiecej,
lekarz moze zaproponowac lecznie antybiotykami.
Szczepionka przeciwko grypie – podana szczegolnie kazdej jesieni,
grypa moze spowodowac zaostrzenie objawow.

Lecznie znane jako “zaostrzenie” jest powszechne w chorobach ukladu
oddechowego, ale regularne leczenie moze zmniejszyc objawy i czestotliwosc
choroby.

Wykorzystanie tlenu
Niektorzy z chroniczymi chorobami ukladu oddechowego odkrywaja niski poziom
telnu we krwi. Podanie tlenu uzupelnia jego brak we krwi, nie leczy problemow z
zwiazanych z oddychaniem. Jezeli wystepuje u Ciebie niski poziom tlenu we krwi,
uzywanie tlenu w domu przez dluzszy okres poprawi ten stan.
Aby dowiedziec sie czy lecznie przy uzyciu tlenu jest odpowiednie dla Ciebie
skonsultuj sie ze swoim lekarzem, ktory przeprowadzi odpowiednie testy w szpitalu.
Bedziesz mial wykonany pomiar poziomu tlenu we krwi.
Jezeli jest to konieczne zostanie Ci przepisany tlen do uzytku w domu za pomoca
specjalnej maszyny. Jest to elektrycznie operowana maszyna, ktora pobiera
powietrze z tlenu w twoim domu. Wdychasz tlen przez nos uzywajac malej, miekkej,
plastikowej tuby, ktora umieszczasz w nozdrzu. Dostepna jest rowniez maska.

Tuba dostarczaja tlen z maszyny moze byc bardzo dluga co nie utrudni poruszania
sie w pomieszczeniu w trakcie kuracji.
Niektorym podaje sie przenosny tlen jak rowniez i maszyne. Jest to kilka malych
cyilndrow z tlenem ktore wystarczaja na kilka godzin co ulatwia podrozowanie lub
zakupy.
Jezeli tylko potrzeba na tlen zostala oceniona, tlen bedzie dostraczony przez
specjalna firme. To, ktora firma dostarczy tlen jest uzaleznione od tego gdzie
mieszkasz. Wszystkich informacji mozesz dowiedziec sie w szpitalu.
Firma dostarczaja tlen udzieli rowniez informacji oraz zaaranzuje dostawe tlenu w
trakcie twoich podrozy po Angii i Europie.

THE BRITISH LUNG FOUNDATION
Jedna na siedem osob w Anglii choruje na choroby pluc, niewazne czy jest to astma
czy rak pluc. Brytyjska Fundacja wspierajaca ludzi z chorobami pluc jest dla kazdego
z nich.
To czym sie zajmujemy:
• Wspieramy ludzi dotknietych chorobami pluc zderzajacych sie z
indywidualnymi wyzwaniami przed ktorymi staja. Wsparcie oznacza tu
skupienie naszej uwagi na dzialanosci, wlaczajac program “Oddychaj Latwo”
(Breath Easy).
• Pomagamy ludziom zrozumiec ich sytuacje. Robimy to poprzez dostarcznie
wszechstronnych i zrozumialych informacji na papierze, on line oraz
telefonicznie
• Pracujemy nad pozytwnymi zmianami w chorobach pluc. Robimy to poprzez
kampanie, zwracanie uwagi oraz sponsorowanie swiatowych organizacji
zajmujacych sie badaniami.

Zostan czlonkiem Fundacji oraz czerp korzysci z naszych dzialan i zasobow.
Czlonkowie otrzymuja nasz kwartalny magazyn, dostep do stron internetowych tylko
do odpowiednich sekcji dla czlonkow.
Aby zostac czlonkiem zadzwon: 0207 688 5610.

