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MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII

NU E PREA NU E PREA 
TTÂÂRZIU!RZIU!

Ţigările conţin 
variate substanţe care 
afectează plămânii 
atunci

 

când sunt

 

 
inhalate

Saci 
alveolari 
afectaţi Saci 

alveolari 
sănătoşi

Dificultăţi în respiraţie



BPOCBPOC ( (conform OMS) este conform OMS) este reprezentată de un ansamblu de reprezentată de un ansamblu de 
boli boli pulmonarepulmonare

 

cronicecronice

 

care care limiteazălimitează

 

fluxul aerianfluxul aerian

 

îîn căile n căile 
respiratorii, incomplet reversibil,respiratorii, incomplet reversibil,

 

de obicei progresiv de obicei progresiv şşi se i se 
asociază cu un răspuns inflamatorasociază cu un răspuns inflamator

 

anormal al plămânilor la anormal al plămânilor la 
particule nociveparticule nocive

 

sau gaze.sau gaze.

Factori de risc ai Factori de risc ai BPOC BPOC includinclud::
factori care nu pot fi controlafactori care nu pot fi controlaţţii: ereditari, genetici : ereditari, genetici 

((deficituldeficitul

 

sever desever de

 

11––antitripsinantitripsinăă).).
factorifactori

 

controlabilicontrolabili

 

cum sunt:cum sunt:
fumatul. fumatul. 
expunerea la pulberi expunerea la pulberi şşi chimicale ocupai chimicale ocupaţţionale,ionale,
poluarea din interiorul poluarea din interiorul şşi din exteriorul locuini din exteriorul locuinţţei. ei. 

Prevenirea Prevenirea BPOC  BPOC  se realizează prinse realizează prin::
reducerea fumatuluireducerea fumatului

 

prin programe repetate (cei 5 prin programe repetate (cei 5 AA, , 
conform GOLD):conform GOLD):
AASK: iSK: identificarea fumătorilordentificarea fumătorilor;;
AADVISE: sDVISE: sfătuirea fumătorilor să renunfătuirea fumătorilor să renunţţe la fumat; e la fumat; 
AASSESS: determinarea dorinSSESS: determinarea dorinţţei de a ei de a îîncerca un sevraj;ncerca un sevraj;
AASSIST: plan de sevraj prin consiliere, suport social,  SSIST: plan de sevraj prin consiliere, suport social,  
suportsuport

 

din din parteapartea

 

familiei familiei şşi prietenilor;i prietenilor;
AARRANGE: planiRRANGE: planificarea monitorizăriificarea monitorizării, prin:, prin:
--

 

Eliminarea sau reducerea expunerii la factorii de risc;Eliminarea sau reducerea expunerii la factorii de risc;
--ExerciExerciţţii pentru ii pentru îîntărirea corpului ntărirea corpului şşi alimentai alimentaţţie sănătoasăie sănătoasă;;
--

 

Diagnosticarea precoce a bolii prin spirometrie;Diagnosticarea precoce a bolii prin spirometrie;
--Control medical periodic.Control medical periodic.

eliminarea sau reducerea expuneriieliminarea sau reducerea expunerii

 

la substanla substanţţe de la e de la 
locul de muncălocul de muncă..

măsuri de reducere măsuri de reducere şşi evitare a poluăriii evitare a poluării

 

din mediul din mediul 
interior interior şşi exterior.i exterior.

Simptomatologia Simptomatologia BPOCBPOC::
TuseTuse: : 
cronicăcronică: minim : minim treitrei

 

luniluni

 

pepe

 

an, an, doidoi

 

aniani

 

consecutivconsecutiv

 

= = 
diagnostic de diagnostic de bronsităbronsită

 

cronicăcronică
expectoraexpectoraţţie productivăie productivă, c, cu spută mucoasă si uneori u spută mucoasă si uneori 

mucopurulentămucopurulentă, p, predominant matinală redominant matinală (care (care poate fi poate fi 
absentăabsentă).).

GreutateGreutate

 

îîn respiran respiraţţie:ie:
apare iniapare iniţţial la eforturi mari, ial la eforturi mari, lent progresivă lent progresivă ((îîn ani)n ani),,

 
ppână la apariână la apariţţia dispneii de repaus.ia dispneii de repaus.

uneori uneori îînsonsoţţită sau nu de respiraită sau nu de respiraţţie ie 
zgomotoasăzgomotoasă//şşuierătoareuierătoare..

NU este proporNU este proporţţională cu gradul afectării funcională cu gradul afectării funcţţiei iei 
ventilatorii (spirometrie)ventilatorii (spirometrie)

Tratamentul BPOC:
BPOC nu este curabil. Se pot controla doar simptomele 
şi creşte calitatea vieţii persoanelor cu această boală, 
prin:

educaţie pentru sănătate  a pacienţilor cu BPOC, cu 
rol important în îmbunătăţirea calităţii vieţii –

 

o

 

 
componenta de baza

farmacologic–bronhodilatatoare, glucocorticosteroizi
nonfarmacologic –

 

programe de exerciţii de 
respiraţie, iar la pacienţii cu insuficienţă respiratorie 
severă –

 

administrare de oxigen cel puţin 15 ore pe zi.
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