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Váení spoluobčané,
chronická obstrukční plicní nemoc představuje v dnešní době jedno
z nejzávanějších a nejzáludnějších civilizačních onemocnění. Předpokládá se, e jeho výskyt je spjat především, i kdy ne výhradně,
s kouřením. Na naléhavost problému ukazuje také fakt, e počet pacientů, kteří trpí touto nemocí, neustále narůstá. Záludnost chronické obstrukční plicní nemoci spočívá v nevýraznosti průvodních obtíí.
Nemocní přicházejí za lékařem často a ve chvíli, kdy se jejich nemoc
nachází v ji pokročilém stadiu. Stupeň a závanost onemocnění můe
odhalit a stanovit pouze vyšetření odborným plicním lékařem. Takové
vyšetření odhalí nejen postiení plic a průdušek způsobené chronickou obstrukční plicní nemocí, ale i časná stadia rakoviny plic. Výskyt
obou těchto onemocnění jde bohuel ruku v ruce a jejich léčitelnost
v pokročilých stadiích je velmi obtíná. Díky našim dlouholetým zkušenostem máme oprávněný důvod domnívat se, e jsou mezi námi stále
lidé, kteří tímto onemocněním trpí, ani o svém postiení vědí. Jsme
schopni tato onemocnění včas a dokonale diagnostikovat a stejně tak
je i léčit. Toto jsou, spolu se snahou umonit Vám včasné vyšetření
odborným plicním lékařem, důvody, pro které jsme Vás oslovili.

Kdy pomyslet na CHOPN?
Máte déletrvající kašel?
Trpíte vleklým vykašláváním hlenu?

ano

ne

ano

ne

Co je CHOPN?

Chronické záněty dýchacích cest jsou onemocnění, která v současné době představují celoano ne
světový problém. K nejzávanějším z nich patří
chronická obstrukční plicní nemoc – CHOPN.
Jste kuřák/kuřačka, i bývalý kuřák/kuřačka?
CHOPN je léčitelné onemocnění, kterému lze
ano ne
předcházet. CHOPN významně ovlivňuje i jiné
systémy v organismu, nejenom plíce. Působí
Je Vám více ne 40 let?
ano ne
tak na celkovou závanost stavu pacienta. Nemocní s CHOPN mají zvýšené riziko vzniku inJestlie odpovíte alespoň na 2 otázky ANO,
farktu myokardu, osteoporózy, respiračních inměl/a byste kontaktovat plicního lékaře
fekcí, zlomenin kostí, depresí a cukrovky. Plicní
sloka CHOPN je charakterizována především
omezeným průtokem vzduchu v průduškách,
co vede k dušnosti u pacienta. Dušnost se
obvykle s postupem času výrazně zhoršuje, a to
i kvůli abnormální zánětlivé odpovědi plic na škodlivé částice a plyny, především ve formě cigaretového kouře. Celosvětové studie předpokládají, e CHOPN do roku 2020 zaujme třetí místo mezi příčinami úmrtí ve světě.

Pociťujete zadýchávání, které se zhoršuje
(hlavně tělesnou zátěí)?

Protoe čas je důleitý!

Pacienti s CHOPN mají pocit nedostatku dechu, který se zpočátku objevuje a později zhoršuje při námaze, často
kašlou, někdy vykašlávají hleny. Trpí celkovou slabostí, unaveností a nevýkonností, velmi často mají infekce horních
a dolních dýchacích cest. Zvláště závaným příznakem můe být relativně časté vykašlávání hlenů s příměsí krve.

Kontakty na ambulance účastnící se projektu
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