SVETOVÝ DEŇ CHRONICKEJ OBŠTRUKČNEJ
CHOROBY PĽÚC
Svetovým dňom chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP) je 17. november .

Hlavným cieľom tohto dňa je zvýšiť povedomie
medzi ľuďmi o tejto závažnej chorobe. Údaje o
počte sledovaných a liečených pacientov s
diagnózou CHOCHP na Slovensku každoročne
prezentuje

štatistika

Národného

centra

zdravotníckych informácií s názvom Činnosť
ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR. Dlhodobý vývoj poukazuje na zvyšujúci sa
počet pacientov s týmto ochorením. Kým v roku 2000 bolo v pneumologických ambulanciách
evidovaných 52 215 pacientov, v roku 2014 sa ich počet zvýšil na 86 979, čo predstavuje
nárast o takmer 35-tisíc osôb.
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie trpí na CHOCHP celosvetovo až 64-miliónov ľudí
a približne 3-milióny ľudí jej každoročne podľahne. WHO predpokladá, že v roku 2030 sa
CHOCHP stane treťou najčastejšou príčinou úmrtí na celom svete.
Chronická obštrukčná choroba pľúc je život ohrozujúce ochorenie pľúc, ktoré je
charakterizované postupným zužovaním dýchacích ciest. Následkom toho vzduch neefektívne
prúdi do a von z pľúc. CHOCHP vzniká ako následok inhalovania škodlivých látok ako je:
cigaretový dym, prachové častice, uhlie, dym, výpary leptavých látok a iné. Toto zápalové
ochorenie priedušiek sa prejavuje chronickým kašľom, často s produkciou hlienov,
dýchavičnosťou a častejšími infekciami dýchacích orgánov. V pokročilých štádiách sa
nedostatočne okysličujú životne dôležité orgány a pacienti sú často odkázaní na kyslíkový
prístroj. Niektorí ľudia však ani netušia, že by týmto ochorením mohli trpieť, keďže príznaky
sa rozvíjajú pomaly a mnohí akceptujú chronický kašeľ a dýchavičnosť ako bežnú súčasť
starnutia, či ako dôsledok fajčenia. Podľa odhadov až 50% prípadov tohto ochorenia zostáva
nediagnostikovaných. Vyšetrenie na CHOCHP zahŕňa detailné posúdenie anamnézy,
fyzikálne vyšetrenie, spirometriu, RTG snímok hrudníka a stanovenie adekvátnej liečby.
Ak máte podobné ťažkosti alebo podozrenie na CHOCHP, príďte na vyšetrie do našej pľúcnej
ambulancie AdLa, s.r.o., ku kvalifikovanej odborníčke v odbore pneumológia a ftizeológia.
Adresa: MUDr. Anna Kapišinská, Kováčská 15, Prešov 080 01.

