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Un inamic redutabil: Bronhopneumopatia cronica obstructiva

de Florin Mihaltan

Bronhopneumopatia cronica obstructiva (BPOC) este o problema grava de sanatate publica:
este a patra cauza de deces la nivel mondial, iar in SUA, a devenit chiar a treia cauza de deces,
cu 12 ani mai devreme decat se prognozase! La nivel mondial, 210 milioane persoane sunt
afectate de BPOC. În fiecare oră 250 de persoane mor din cauza BPOC, conform Organizaţiei
Mondiale a Sănătăţii. 1 din 10 adulţii de peste 40 de ani au BPOC (bronhopneumopatie
obstructivă cronică). Sub jumatate dintre aceste persoane sunt diagnosticate. Sub jumatate
dintre cei diagnosticati au varste < 65 de ani.

De ce jumatate dintre cei afectati de aceasta boala nu sunt constienti de conditia lor? Pentru ca
BPOC este o afectiune perfida, care se insinueaza lent si progresiv in viata pacientului, cu
simptome care se agraveaza treptat si care pot fi cu usurinta puse pe seama imbatranirii sau a
altor boli, mult mai putin severe si pe care pacientii nu le iau in serios, spre exemplu, tusea
cronica, alergiile, racelile, infectiile respiratorii sau gripa. BPOC este un termen medical recent,
care se refera la bronsita cronica si emfizemul pulmonar.

Incercam sa trecem in revista cele mai frecvente simptome ale acestei afectiuni, BPOC.

Gafaiala
In termeni medicali se numeste dispnee. Dispneea apare si se accentueaza in timpul efortului fizic, la inc

Tusea
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O tuse cronica, atribuita la inceput unei raceli banale sau altei afectiuni respiratorii, mai putin severe, poa

Expectoratia in exces
Expectoratia de mucus (sau sputa) este un alt simptom frecvent in BPOC. Productia de mucus este un f

Wheezing-ul
Cand caile aeriene devin tot mai inguste (din cauza acumularii de mucus in exces sau din alte motive), a

Senzatia de apasare sau constrictie toracica
Constrictia toracica este un alt simptom care poate sa apara la pacientii cu BPOC. Aparitia acestei senz

Bronsita cronica
Bronsita cronica, adica inflamatia cronica a peretilor cailor aeriene, este una din componentele BPOC. S

Infectiile respiratorii
Persoanele cu BPOC sunt foarte vulnerabile la infectii respiratorii de cauza virala sau bacteriana. Pacien

Oboseala
Pacientii cu BPOC se simt frecvent foarte obositi, ca o consecinta fireasca a efortului tot mai mare pe ca

Febra
Pacientii cu BPOC pot sa prezinte febra, fara ca acest simptom sa fie la fel de frecvent ca precedentele.

Invinetirea pielii
Este un simptom cunoscut sub termenul medical de cianoza. Acesta este un semn ca organismul nu ma
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Uneori,
Toracele
pacientii
“in butoi”
cu BPOC dezvolta asa-zisul “torace in butoi”, adica toracele se umfla si incepe sa arate

Pe
Tulburari
masura ce
de BPOC
dispozitie
progreseaza,
sau de memorie
lipsa oxigenului la nivelul creierului poate sa produca tulburari de dis

Aproximativ
Pierderi deun
greutate
sfert dintre
inexplicabile
pacientii cu BPOC relateaza pierderi in greutate sau ca au probleme in a-si m

Umflarea
Picioarele
picioarelor
umflate si a gleznelor (in termeni medicali, edem) poate sa apara la pacientii cu forme seve

Va
Lipsa
amintiti
oricarui
ca spuneam
simptom
ca jumatate din pacientii cu BPOC nu sunt de fapt diagnosticati, sunt bolnavi si n
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