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Ziua Mondială a BPOC este un eveniment anual organizat de Iniţiativa Globală 

pentru Boala Pulmonară Cronică Obstructivă (GOLD), pentru a îmbunătăţi 
conştientizarea şi îngrijirea bolii pulmonare obstructive cronice (BPOC) în lume.  

 
Prima celebrare a avut loc în anul 2002. În 2012, va avea loc pe 14 noiembrie 

cu tema "NU E PREA TÂRZIU!". Scopul campaniei din acest an a fost ales pentru a 
sublinia acţiunile semnificative pe care oamenii le pot lua pentru a îmbunătăţi 
sănătatea aparatului lor respirator, în orice stadiu înainte sau după un diagnostic 
BPOC1. 

 
Factori de risc2: 
Factori de risc pentru dezvoltarea BPOC includ: 
1. factori care nu pot fi controlaţi: ereditari, genetici - deficitul sever de 1–

antitripsină. 
2. factori controlabili cum sunt: 
- fumatul,  
- expunerea la pulberi şi chimicale ocupaţionale,  
- poluarea din interiorul şi din exteriorul locuinţei.  
Riscul de îmbolnăvire cu BPOC al unei persoane este direct proporţional cu 

numărul total de particule inhalat de acea persoană pe parcursul vieţii prin: 
- fum de tutun 
- pulberi sau gaze, organice şi anorganice,  pulberi industriale si noxele chimice 

existente în mediul de lucru prin expunerea profesională; desfăşurarea activităţii în 
mediu toxic (praf şi produse chimice) când expunerea este intensă sau prelungită 
(vapori, iritanţi, fum); 

- poluarea aerului din interiorul locuinţei de la încălzirea acesteia şi gătit cu  
combustibili biologici cărbune, lemn sau gunoi în încăperi slab ventilate şi în afara 
locuinţei, rezultată din fumul obţinut prin arderea lemnelor sau a altor carburanţi.   



Unul din zece adulţi cu vârstă peste 40 de ani prezintă BPOC. 80 – 90% dintre 
cazurile de BPOC se datorează fumatului activ sau pasiv. 50% dintre fumătorii 
cronici cu vârsta peste 45 ani dezvoltă BPOC . Conform 3 OMS, în 2005, 5.400.000 de 
oameni au murit din cauza consumului de tutun. Se estimează ca decesele legate de 
tutun să crească la 8,3 milioane pe an până în 2030. 

Cauzele BPOC diferă în funcţie de zonele geografice. În ţările dezvoltate şi cu 
venituri medii, fumul de tutun este cel mai mare factor de risc, în timp ce în ţările cu 
venituri reduse, expunerea la poluarea aerului din interior, cum ar fi utilizarea de 
combustibili din biomasă pentru gătit şi încălzire, determină în principal BPOC. 

 
BPOC la nivel mondial 
În 2004, 64 milioane de oameni au BPOC la nivel mondial în 20044. 
Conform estimărilor OMS, în 2005, 65 de milioane de oameni au avut BPOC 

moderată până la severă. Mai mult de 3 milioane de oameni au murit de BPOC, ceea 
ce corespunde la 5% din totalul deceselor la nivel global. Cele mai multe dintre 
informaţiile disponibile privind prevalența BPOC, morbiditatea şi mortalitatea vin de 
la ţările cu venituri mari. 

În 2007, aproximativ 210 de milioane de oameni au avut boli pulmonare 
obstructive cronice (BPOC), în conformitate cu OMS5,6.  

Aproape 90% din decesele BPOC apar în ţările mici şi cu venituri medii. 
În Europa, doar 25% din cazurile de BPOC sunt diagnosticate. 
Dacă în urmă cu 10 ani, BPOC era a 6-a cauză de deces, acum este pe locul 4 

(3 milioane de persoane decedează din cauza acestei afecţiuni în fiecare an – cca. 5% 
din decesele pe plan mondial), iar în următorii 10 ani se preconizează a fi a 3-a cauză. 
Rata de deces a crescut în ultimii ani cu 163%, iar rata de subdiagnosticare, cu până 
la 50%.  

În SUA, ocupă locul 4 ca morbiditate cronică şi mortalitate. Se estimează că 
există aproximativ 12 milioane de persoane diagnosticate cu BPOC, iar alte peste 12 
milioane sunt nediagnosticate (fie aflându-se în faza de debut, fie cu simptome încă 
minore şi nu au primit încă îngrjiri)7. Se preconizează ca în 2020 să ajungă pe locul 5, 
conform unui studiu publicat de World Bank/World Health Organization3.  

 
 
BPOC în România 
În România se află aproximativ 1 milion de bolnavi diagnosticaţi cu BPOC, 

conform Societăţii Române de Pneumologie, iar accesul la serviciile medicale 
existente este redus (mai puţin de jumătate din pacienţi beneficiaseră de o spirometrie 
în ultimul an, iar 57% sunt monitorizaţi)8. 70% din bolnavi se prezintă la medic în 
stadii avansate (III, IV) ale bolii, deoarece nu îşi dau seama că au această afecţiune.   



Pacienţii cu BPOC prezintă într-un an cel puţin 2 exacerbări ale bolii ce 
necesită spitalizare.  

România se află pe locul 3 în Europa ca rată a mortalităţii prin BPOC la 
bărbaţi, după Ungaria si Irlanda, cu 60 de decese la 100 000 de locuitori.  

Doar 10% dintre cazurile de BPOC au diagnostic cert şi doar 50% dintre cazuri 
urmează corect tratamentul. Anual se înregistrează peste 80.000 internări pentru 
exacerbarea BPOC (în 2006 reprezentau 1,76% din totalul internărilor). Ţara noastră 
ocupă locul 3 în Europa la mortalitatea prin BPOC la bărbaţi. 

În 2010, Societatea Română de Pneumologie , în vederea reducerii incidenţei 
bolii, a desfăşurat activităţi, în colaborare cu parteneri media şi organizaţii 
nonguvernamentale (Aer pur, Rom Tens): pentru pacienţi şi populaţia generală 
(campanii de conştientizare, testare liberă a funcţiilor plămânilor; campanii de 
informare referitoare la BPOC în mediul urban; întâlniri cu femei fumătoare), pentru 
profesioniştii din sănătate: sesiuni ştiinţifice şi lansarea Primului Protocol Naţional 
Terapeutic pentru Managementul BPOC. 
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Riscul bolii creşte odată cu numărul de ţigări fumate pe zi şi cu numărul anilor 
de fumat (principalul factor de risc al bolii). Peste 80% dintre adulţi fumează, potrivit 
Societăţii Române de Pneumologie.  

Datorită creşterii consumului de tutun la ambele sexe, a accentuării poluării 
aerului, boala, odată specifică sexului masculin, în prezent afectează şi femeile în 
proporţii relativ egale. 

Studiul mai arată că 13% dintre români suferă de bronşită cronică, 5,2% de 
rinită alergică, iar bolile obstructive cronice au o incidenţă de 35%, fiind favorizată 
de fumat, atât activ, cât şi pasiv. 

Fumul de tutun este rezultat prin arderea ţigărilor , pipei, trabucului  sau altor 
forme de tutun, inclusiv fumatul pasiv. Fumătorii de pipă şi trabuc au un risc mai mic 
pentru BPOC faţă de fumătorii de ţigarete, dar un risc mai crescut faţă de nefumători.  

Fumatul de ţigarete este cuantificat în pachete-an (Se calculează înmulţind 
numărul de pachete fumate pe zi cu numărul de ani de fumat. Astfel, un pachet pe zi 
10 ani (1 x 10) sau 10 ţigarete pe zi 20 de ani (0,5 x 20) sau 2 pachete pe zi timp de 5 
ani (2 x 5) înseamnă la toţi 10 pachete-an. 

Riscul de BPOC apare după un istoric de fumat de peste 20 pachete-an.  
Riscul pentru BPOC creşte cu cantitatea de tutun fumată pe zi şi de numărul de 

ani de fumat. 
Cel puţin 10-15% dintre toţi fumători fac BPOC simptomatic.  
Unele studii relevă că până la 50% dintre fumătorii de perioade lungi de timp, 

în vârstă de mai mult de 45 de ani fac BPOC.  
Anual se înregistrează peste 80.000 de internări pentru exacerbările BPOC, ele 

constituind în 2006: 1,76% din totalul internărilor.  



Într-un studiu recent bazat pe chestionare la pacienţii cu BPOC s-a demonstrat 
că aceştia au avut în medie 2,3 exacerbări într-un an, dintre care două treimi au 
necesitat internare în spital. 

În ţara noastră, s-a realizat un studiu în 2008, de către Societatea Română de 
Pneumologie (SRP) şi Centrul pentru Politici şi Strategii de Sănătate, cu sprijinul 
Fondului Global de Luptă împotriva HIV, Tuberculozei şi Malariei şi Fundaţia 
Romanian Angel Appeal, în perioada august-septembrie 2008, pe un eşantion de 
1.214 persoane de peste 18 ani. În România, peste 80% dintre adulţi fumează, 
conform Societăţii Române de Pneumologie10. 

Conform unui studiu de prevalenţă a bolilor respiratorii cronice11, 13% dintre 
români suferă de bronşită cronică, 5,2% - de rinită alergică, în timp ce bolile 
obstructive cronice au o incidenţă de 35%, favorizată de fumat, atât de cel pasiv, cât 
şi de cel activ. 

 
Aspecte legislative ale Sănătăţii şi Securităţii în muncă în România 
o LEGEA nr.319 din 14 iulie 2006 securităţii şi sănătăţii în muncă12  
o Normă metodologică din 11/10/2006 de aplicare a prevederilor Legii 

319 nr. 319/privind Securitatea şi Sănătatea în muncă, Art. 149, 150, 153, 158, 166, 
170 şi 171.13  

o Hotărârea 355 din 17 mai 2007 privind supravegherea sănătăţii 
lucrătorilor;  

o Hotărârea nr. 37/2008 pentru modificarea H.G.nr. 355/2007 privind 
supravegherea sănăţăţii lucrătorilor – M. Of. P.I nr. 45 /21.01.200814.  

o Implementarea Ghidurilor naţionale de diagnostic şi management al 
bolilor respiratorii cronice în România15, prin:  

- ghiduri de practică afişate pe site-urile forurilor ce guvernează aceste 
activităţi (Ministerul Sănătăţii, Colegiul Medicilor, Societăţi de Specialitate) în 
sistemul de învăţământ universitar dar şi în cel de pregătire profesională continuă; 

- ghiduri care trebuie să fie puse la dispoziţia clinicianului în formate variate: 
tipărite, electronic; 

- ghiduri concepute şi în variante de buzunar, pentru a fi accesibile; 
- reprezentări schematice ce descriu algoritmuri esenţiale trebuie puse la 

dispoziţia clinicianului; 
- materiale informative pentru pacienţi puse la dispoziţia clinicianului pentru a 

fi popularizate. 
- GHID LOCAL DE MANAGEMENT AL BPOC 

(BRONHOPNEUMOPATIA CRONICĂ OBSTRUCTIVĂ) – 12 august 201016-   
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