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Pani doktor, co oznacza skrót POChP:

M. Jędrzejczak: POChP to skrót od nazwy choroby – Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc. 

Przewlekła – ponieważ trwa od chwili jej wystąpienia do końca życia. Charakteryzuje się 

postępującym i trwałym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Takie 

utrudnienie, będące wynikiem zwężenia i zapadania się oskrzeli i oskrzelików nazywa się obturacją.

Przyczyną choroby jest rozwój stanu zapalnego w obrębie płuc, który uszkadza ściany pęcherzyków 

płucnych, co w konsekwencji prowadzi do postępującego upośledzenia czynności płuc. Drugim 

elementem jest rozedma płuc, Chory ma uczucie stale napompowanych płuc.

Czy można zapobiec POChP?

M. Jędrzejczak: Na pewno ograniczając lub całkowicie rezygnując z palenia tytoniu, wówczas ryzyko 

zachorowania będzie minimalne. Wg najnowszych badań palenie papierosów odpowiada za ponad 

90% zachorowań na POChP. 

Jakie są objawy POChP?

M. Jędrzejczak: Najczęstszym objawem jest kaszel. Może pojawiać się duszność, ale to w sytuacji, 

kiedy choroba jest już bardziej zawansowana. Inne objawy to świsty w klatce piersiowej, słabsza 

kondycja, ogólne osłabienie organizmu. 
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Kiedy powinniśmy wykonać specjalistyczne badania?

M. Jędrzejczak: Przedłużający się kaszel, wieloletnie palenie papierosów lub praca w warunkach 

szkodliwych (gazy, pyły), te współistniejące czynniki powinny nas skłonić do wykonania 

specjalistycznego badania pojemności płuc, jakim jest spirometria. Takie badanie wykonuję w 

swojej pracy w Centrum Medycznym Szpital św. Rodziny. Jeśli wynik jest niepomyślny, włączamy  

leczenie, mające w efekcie złagodzić objawy i spowalnia rozwój choroby. Jednak największe efekty 

w pomyślnym leczeniu daje u osób palących natychmiastowe zaprzestanie palenia. Właśnie wczoraj, 

tj. 18 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu. Na koniec chciałam 

podkreślić, że wczesne rozpoznanie POChP oraz zastosowanie prawidłowego leczenia są kluczowe 

dla spowolnienia tej przewlekłej choroby i złagodzenia jej objawów.
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