
Masz więcej niż 40 lat?  

Palisz?  Kaszlesz?   

Zapytaj lekarza!
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Spirometria trwa od 5 do 10 minut. 

Pacjent od razu dostaje wydruk z wynikiem.

Jeśli stwierdzono u Ciebie POChP, konieczne jest 

wykonanie badań przesiewowych również 

u członków rodziny.

POChP jest schorzeniem nieuleczalnym. 

Wdrożone leczenie ma na celu poprawę 

jakości życia chorego oraz spowolnienie 

dalszego rozwoju choroby.

40% chorych na POChP musi przejść 

na rentę, generując dodatkowe koszty 

dla budżetu państwa. 
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POChP

Czynniki ryzyka POChP Objawy POChP

Dym tytoniowy jest sprawcą 90% zachorowań.

POChP coraz częściej diagnozowane jest 

u coraz młodszych ludzi. Prawdopodobnie jest to 

związane z niedostateczną wiedzą na temat 

skutków palenia tytoniu.

Wczesne zaprzestanie palenia może 

zmniejszyć ryzyko wystąpienia choroby.

10% osób chorych to ci, których płuca narażone są 

na wdychanie innych niż dym nikotynowy toksyn, 

np. lakiernicy, hutnicy, malarze.

W dymie papierosowym znajduje się ponad 4 tys. 

szkodliwych związków, które trafiają do płuc.

75% chorych nie wie, że ma POChP, lekceważąc 

objawy, takie jak kaszel czy uczucie duszności. 

Przewlekłą obturacyjną chorobę płuc możemy 

podejrzewać, gdy występuje:

 

- duszność trwająca kilka miesięcy lub lat,

- świszczący oddech,

- ucisk w klatce piersiowej,

- uporczywy kaszel z odkrztuszaniem wydzieliny.

Ponad 75% Polaków nie jest w stanie wymienić 

2 podstawowych symptomów POChP.
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Informacje o POChP

POChP to przewlekła obturacyjna choroba płuc, która jest 

schorzeniem układu oddechowego, polegającym na występowaniu 

utrwalonego zwężenia oskrzeli, które zmniejsza przepływ 

powietrza, powodując trudności z oddychaniem, czyli duszność. 

POChP jest chorobą, której można zapobiegać. Ważna jest 

wczesna diagnoza, która pozwoli rozpocząć odpowiednie 

leczenie i poprawić jakość życia. 

Czy wiesz, że:

Około 2 miliony osób 
w Polsce jest 

chorych na POChP

2 000 000

Światowy Dzień POChP 
obchodzony jest corocznie 
w 2. lub 3. środę listopada

POChP zajmuje 4 miejsce wśród 
najczęstszych przyczyn zgonów 

(źródło: Światowa Organizacja Zdrowia)

 

Typowy pacjent cierpiący na POChP 
to mężczyzna w wieku ok. 50 lat, 
palący papierosy, który z wiekiem 

staje się niezdolny 
do samodzielnego funkcjonowania

50+

Profilaktyka
duszność utrzymująca się przez 

kilka miesięcy lub kilka lat

       obniżenie masy ciała

wydłużony 
czas wydechu

ucisk w klatce 
piersiowej

przyspieszony
oddech

odkrztuszanie 
wydzieliny

zaburzenia psychiczne 
i neurologiczne

osłabienie

świszczący oddech

nietypowy wygląd 
i ruch klatki piersiowej


