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Choroby płuc są powszechne dlatego, 
że powierzchnia kontaktu płuc z śro-
dowiskiem, w którym człowiek żyje - 

jest ogromna. O ile powierzchnia skóry to 
2 m2, powierzchnia jelit około 20 m2, to po-
wierzchnia pęcherzyków płucnych ma aż 
200 m2. Jest to powierzchnia naszego „od-
dechowego” kontaktu ze środowiskiem. 
Dlaczego ma to takie znaczenie? Choroby 
są efektem współgry miedzy czynnikami 
genetycznymi (na które wpływu nie mamy) 
i czynnikami środowiskowymi, (na które 
mamy mały wpływ). Trzeci element to hi-
giena naszego życia, bezpośrednio zależna 
od nas. Jeżeli uświadomimy sobie, że śro-
dowisko zewnętrzne może zawierać pew-
ne czynniki szkodzące płucom, to trzeba ich 
unikać. Takim czynnikiem toksycznym, dzia-
łającym na powierzchnię 200 m2 naszych 
płuc jest dym papierosowy, czego świado-
mość wciąż jest niedostateczna. Młodzi lu-
dzie widząc staruszków palących papierosy 
mogą pomyśleć: „o proszę, taki stary a pa-
pierosy mu nie zaszkodziły”. Tak, tym nie 
zaszkodziły. Inni, którym papierosy zaszko-
dziły, już umarli i ich nie widać. Choroby, 

które wywodzą się z szko-
dliwych czynników środo-
wiskowych i zaniedbań hi-
gienicznych, wzmocnionych 
czynnikami genetycznymi, 
to przede wszystkim: prze-
wlekła obturacyjna choroba 
płuc (POChP), astma oskrze-
lowa i rak płuca. To są trzy 
choroby, które dzisiaj naj-
bardziej gnębią nasze społe-
czeństwo. Przy czym, astma 
jest relatywnie chorobą do-
brze rokującą. Ma ona cza-
sem dramatyczny przebieg, 
ale ogólnie jest to choroba 
dziś w miarę opanowana, 
jej objawy można kontrolo-
wać lekami. Natomiast PO-
ChP skraca życie, prowadzi 

do inwalidztwa i niestety – nie ma sposobu 
na jej zahamowanie, chociaż można łago-
dzić objawy. Trzecia choroba to rak płuca, 
wobec którego w stadium zaawansowanym 
jesteśmy bezbronni. Niestety wszystkie me-
tody leczenia poza chirurgią we wczesnych 
stadiach są, mało skuteczne. Tu profilaktyka 
jest ważniejsza. 

  PRzewlekłe choRoBy Płuc 

Późne wykrywanie chorób obturacyjnych 
płuc w populacji wynika z dwóch elemen-
tów: pierwsze to fakt, że płuca mają bardzo 
dużą rezerwę oddechowa. Objawy, które nie-
pokoją pacjenta np. w postaci zmniejszenia 
tolerancji wysiłku, duszności - pojawiają się 
stosunkowo późno - nie ma powodu by się 
zgłaszać do lekarza. Tym samym lekarz nie 
ma możliwości rozpoznać wcześniej schorze-
nia. Druga przyczyna to fakt, że to są wszyst-
ko objawy nieswoiste, one nie są swoiste dla 
tych chorób. Mogą być związane z starze-
niem się organizmu (zła tolerancja wysiłku), 
emocjami (kaszel, duszność). Kaszel może 
być związany z błahym przeziębieniem, (za-
każeniem wirusowym). Pacjent nie przywią-
zuje do niego szczególnej uwagi, bo wystę-

pują on również u wielu innych osób. Samo 
wczesne wykrycie chorób obturacyjnych wy-
maga badań przesiewowych. Ich dobrowol-
ny charakter wymaga rozbudzenia świado-
mości prozdrowotnej. Wśród chorób obtura-
cyjnych największy problem stanowi POChP 
– ponieważ jest to choroba, której częstość 
się wzrasta z wiekiem, a nasza populacja sta-
rzeje się. Wyzwaniem jest nie tylko wczesne 
jej rozpoznanie, ale i większa dostępność do 
leków. Wczesne rozpoznanie poprzez wcze-

sne wykonanie spirometrii - np. u wszystkich 
palaczy, osób po 50 roku życia. Dostępność 
do leków jest często związana z ich ceną, dla-
tego jako PTChP zabiegamy, o to, by Mini-
sterstwo Zdrowia czyniło te leki bardziej do-
stępnymi poprzez refundację.

Inna chorobą, która jest bardzo częsta, 
to obturacyjny bezdech we śnie (OBS). Jest 
związana z chrapaniem, na które uwagę 
zwracają chorzy, natomiast nie mają świa-
domości, że jest to tylko jeden z elementów 
tej choroby. To bezdech we śnie, czyli powta-
rzające się przerwy w oddychaniu są istotą 
choroby. W przyszłości ten stan będzie przy-
czyną chorób układu krążenia: nadciśnienia 
lekoopornego, zawału serca, zaburzeń ryt-
mu serca, udaru mózgu. W związku z tym, 
jeśli by się udało OBS wcześniej wykrywać 
i skutecznie go leczyć, to prawdopodobnie 
chorobowość sercowo-naczyniowa byłaby 
w naszej populacji mniejsza.

Chorobą bardzo rzadką, (zachorowal-
ność wynosi pięć osób na 10 tys.) jest idio-
patyczne włóknienie płuc. Dotyczy zazwy-
czaj osób starszych, po 50 r.ż. Zwracam 
uwagę na tą chorobę dlatego, że niestety, 
wciąż nie ma w Polsce skutecznego leku, 
który spowalniałby jej postęp. Wyzwaniem 
jest zwiększenie wiedzy o tej chorobie i udo-
stępnienie chorym leków, które znajdują się 
na światowym rynku.

 wyzwAniA  
wsPółczesnej PulMonologii 

Są też choroby, które istniały od zawsze, 
ale teraz stwarzają nowe wyzwania. Należy 
do nich np. mukowiscydoza, dotycząca głów-
nie dzieci (choroba ma podłoże genetyczne). 
Dzięki działalności pediatrów, te dzieci które 
dawniej wcześnie umierały dożywają wieku 
dorosłego i przechodzą pod opieką lekarzy 
chorób płuc. Wyzwaniem jest zapewnienie 
tym chorym stałej opieki pulmonologicznej 
a w razie konieczności możliwość leczenia 
metodą przeszczepu płuc. Ten sposób lecze-
nia zapoczątkował w Polsce prof. Marian Ze-
mbala. To ogromne wyzwanie, dotyczy nie-
wielkiej grupy chorych, ale przygotowanie 
ich do ewentualnego przeszczepu i opie-
ka w okresie pooperacyjnym stanowi szczyt 
możliwości i umiejętności pneumologów we 
współpracy z transplantologami.

I wreszcie gruźlica, która jest w naszej po-
pulacji trochę „uśpiona”, ale przy narastają-
cej migracji ludzi w Europie i napływie osób 
z terenów endemicznych może stać się no-
wym problemem. Dodatkowy problem sta-
nowi zakażenie prątkiem u chorych podda-
wanych tzw. leczeniu biologicznemu, które 
może u nich uaktywnić gruźlicę. 

Choroby płuc (włączając w to raka), są po 
chorobach sercowo-naczyniowych najczę-
ściej występującymi w naszej populacji. Wy-
magają one wysiłku lekarskiego ze strony 
pulmonologów, dla podtrzymania zdrowot-
ności naszego społeczeństwa.

Choroby płuC  
– współczEsnE wyzwAnIA

Jeżeli uświadomimy  
sobie, że środowisko
zewnętrzne może za-

wierać pewne czynniki 
szkodzące płucom, to 

trzeba ich unikać.

z Prof. dr hab. n. med. władysławem Pierzchałą, Prezesem Polskiego Towarzystwa 
chorób Płuc, rozmawiamy o profilaktyce i leczeniu przewlekłych chorób płuc oraz 
wyzwaniach współczesnej pulmonologii.

Partner głównY: PartnerzY merYtOrYCzni: PartnerzY strategiCzni: PartnerzY meDiaLni:

http://www.mp.pl/pacjent/
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Jedna na 2000 osób jest nosicielem wadli-
wego genu. Nikt, kto nie wykona specja-
listycznych badań genetycznych nie jest 

świadomy swojego nosicielstwa. Jest ono cał-
kowicie bezobjawowe. Jednakże, by dziecko 
było chore na mukowiscydozę nosicielem wa-
dliwego genu białka CFTR musi być oboje jego 
rodziców. Często zdarza się, że nie pierwsze 

lecz kolejne dziecko okazuje się być chore na 
mukowiscydozę bowiem istnieje 25% praw-
dopodobieństwa, że potomstwo dwojga no-
sicieli będzie chore na mukowiscydozę i 50% 
prawdopodobieństwa, że będzie nosicielem. 

Od 2011 roku mukowiscydoza jest jedną 
z chorób, która wykrywana jest w badaniach 
przesiewowych noworodków. Wczesna dia-
gnoza umożliwia wdrożenie odpowiedniego 

leczenia i fizjoterapii od pierwszych 
miesięcy życia. To najważniejszy 
krok w kierunku wydłużenia i po-
prawy jakości życia chorych. Póź-
niej niestety brakuje odpowied-
nich rozwiązań systemowych. Sku-
teczne leczenie mukowiscydozy to 
nie tylko konieczność dostępu do 
nowoczesnych leków, ale także wi-
tamin, suplementów diety oraz soli 
hipertonicznej. To elementy ko-
nieczne, niestety - dla wielu mniej 
zamożnych rodzin są, ze względów 
finansowych, nieosiągalne. Dzięki 
badaniom wielu ośrodków, leka-
rzy i organizacji pacjenckich na ca-
łym świecie wiadomo, że leczenie 
mukowiscydozy to nie tylko far-
makologia i leczenie żywieniowe. 
Ogromne znaczenie w ma też fizjo-
terapia, a przede wszystkim fizjo-
terapia układu oddechowego. Ma 
ona na celu nie tylko usuwanie za-
legającej w drogach oddechowych 

wydzieliny, ale również profilaktykę przeciw-
ko powstawaniu zalegań w płucach. Polskie 
Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą w 2010 
roku zapoczątkowało domową rehabilitacją 
chorych na mukowiscydozę realizując tym 
samym szereg projektów, w większości dofi-
nansowanych ze środków PFRON. Wprowa-
dzenie refundacji opieki fizjoterapeutycznej 
nad chorymi na mukowiscydozę wciąż nie-
stety nie jest możliwe.

Mukowiscydoza nie jest chorobą zakaźną. 
Chory nie stanowi zagrożenia dla osób znajdu-
jących się w jego otoczeniu, mimo iż kaszel, czy 
przewlekły katar pozornie mogą sprawiać wra-
żenie infekcji. Należy jednak mieć na uwadze, 
że zaziębiona osoba dla chorego na mukowi-
scydozę może stanowić poważne zagrożenie 
bakteryjne. Każda infekcja układu oddechowe-
go, w organizmie chorego na mukowiscydozę, 
powoduje poważne i nieodwracalne zmiany 
w płucach. Bardzo duże zagrożenie stanowią 
dla siebie wzajemnie sami chorzy na mukowi-
scydozę. Ze względu na ogromne ryzyko zaka-
żeń krzyżowych izolacja chorych na mukowi-
scydozę, szczególnie w warunkach ambulato-
ryjnych i szpitalnych, to jedno z największych 
wyzwań w systemie leczenia.

W Polsce nie ma wielodyscyplinarnych 
ośrodków mogących kompleksowo leczyć 
pacjentów cierpiących na mukowiscydozę. 
Szczególnie ważny jest problem niedosta-
tecznej ilości ośrodków zajmujących się lecze-
niem dorosłych. Nasilenie choroby postępu-
je razem z wiekiem pacjenta – pojawiają się 
choroby współistniejące. U dorosłych pacjen-
tów, oprócz problemów ze strony układu od-
dechowego, nasilają się problemy laryngolo-
giczne, diabetologiczne, ortopedyczne. Wie-
lospecjalistyczna opieka jest bezwzględną 
koniecznością.

W październiku 2016 roku planowane jest 
otwarcie największego w Polsce pediatrycznego 
ośrodka leczenia chorych na mukowiscydozę, 
który powstanie w Szpitalu Dzięcięcym w Dzie-
kanowie Leśnym, gdzie opiekę nam małymi pa-
cjentami sprawować będzie kadra Zakładu Mu-
kowiscydozy Instytutu Matki i Dziecka w Warsza-
wie. Podejmowane kroki to też uruchomienie 
ośrodka leczenia dorosłych w WSS w Sosnow-
cu, a także przeprowadzenie remontu Szpitala 
im. Przemienienia Pańskiego w Poznaniu. Trwa-
ją działania zmierzające w kierunku pozyskania 
funduszy koniecznych na przeprowadzenie za-
planowanych działań. Dla chorych na mukowi-
scydozę to nadzieja na początek zmian syste-
mowych, szansa na oddech.

 Małgorzata krynke, Polskie Towarzystwo 
Walki z  Mukowiscydozą

MukowiscyDozA

Według Światowej Organizacji Zdrowia 
POChP zajmuje obecnie czwarte miejsce 
na liście najbardziej śmiercionośnych 
schorzeń.

POChP jest jedną z najczęściej występujących przewlekłych, niezakaźnych chorób układu oddechowego,  
którą cechuje utrwalone ograniczenie przepływu powietrza przez oskrzela związane z nadmierną reakcją  

zapalną w oskrzelach i płucach, wywołaną przez szkodliwe działanie dymu tytoniowego, a także gazów i pyłów.

Aż 90 proc. pacjentów 
choruje w wyniku palenia 
tytoniu.

Szacuje się, że POChP występuje u o około 10 proc. 
populacji osób po 40. roku życia. W Polsce jest to 
ok. 2 mln osób.

Specjaliści oceniają, że tylko 20 proc. chorych 
ma zdiagnozowane POChP, jest świadome schorzenia 
i poddaje się leczeniu.

Według danych WHO, liczba chorych 
na POChP na świecie sięga 210 mln.

Źródło: http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-pacjentow-w-zwiazku-ze-swiatowym-dniem-pochp-18-listopada-2015-r-,6779.html
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MUkOWisCyDOzA  
– choRobA nIE tyLko dzIEcI
jeszcze 20-30 lat temu mukowiscydoza była chorobą, o której mówiło się wyłącznie w kontekście dzieci, 
gdyż osoby chorujące na nią rzadko dożywały wieku szkolnego. współcześnie o mukowiscydozie wiemy 
więcej, dzięki temu chorzy mają szansę dożyć 20-25 lat, a na zachodzie nawet 40 lat.

PartnerzY meDiaLni:

http://www.ptwm.org.pl/
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konTRoluj AleRgię

Negatywny wpływ palenia papiero-
sów zwykle utożsamiany jest z ra-
kiem płuca. I prawidłowo, ponieważ 

szacuje się, że aż 90 proc. przypadków 
tego nowotworu spowodowanych jest wła-
śnie tym nałogiem. Należy jednak pamię-
tać, że obok działania kancerogennego, 
dym tytoniowy ma również inne szkodliwe 
właściwości.

Palenie papierosów skraca życie średnio 
o 14 lat. Nic dziwnego - dym tytoniowy obok 
nikotyny zawiera tlenek węgla, czyli czad, 
liczne związki karcynogenne, a także sub-
stancje toksyczne i drażniące, jak cyjanowo-
dór czy amoniak. Regularne palenie, w tym 
bierne, działa negatywnie na cały organizm, 
a w pierwszej kolejności odciska swoje pięt-
no oczywiście na płucach, często powodując 
nieodwracalne zmiany.

Pierwszym schorzeniem, które przycho-
dzi do głowy w kontekście palenia papiero-
sów, jest rak płuca. Statystyki są porażające 
- od początku XX. wieku wraz ze wzrostem 
sprzedaży wyrobów tytoniowych, systema-
tycznie rosła ilość zdiagnozowanych przy-
padków tego nowotworu. Spowodowa-
ło to, że w skali globalnej jest to najczę-
ściej występujący nowotwór. Jego pierwsze 

objawy to przewlekły kaszel, problemy 
z oddychaniem i kłucie w klatce piersiowej. 
W zaawansowanym stadium pojawia się 
nawracające zapalenie płuc, 
a także krwioplucie. 

Palenie papierosów może 
skutkować również rozedmą 
płuc. W przebiegu tej choro-
by pękają ściany pęcherzy-
ków płucnych, co sprawia, że 
zmniejsza się ich ilość, a tym 
samym powierzchnia wymia-
ny gazowej. Krew jest go-
rzej natlenowana, w związku 
z czym chory nieustannie od-
czuwa duszności i potrzebę 
“zaczerpnięcia powietrza”.

Systematycznie drażnie-
nie płuc dymem tytonio-
wym powoduje pojawienie 
się w tkance komórek stanu 
zapalnego. To z kolei prowa-
dzi do uszkodzenia nabłon-
ka w płucach i zwiększenia 
wydzielania śluzu. W efek-
cie przewlekłego zapalenia 
oskrzeli u chorego pojawia 
się mokry kaszel.

Rozedma i zapalenie oskrzeli skutkują 
rozwinięciem przewlekłej obturacyjnej cho-
roby płuc. POChP występuje o wiele częściej 

u palaczy. WHO ocenia, że ta choroba może 
w 2030 roku stać się czwartą co do częstości 
przyczyną zgonów. Objawy choroby to dusz-
ność, świszczący oddech, kaszel, a w bar-
dziej zaawansowanym stadium - również 
krwioplucie.

Więcej informacji na ten temat moż-
na znaleźć w serwisie medonet.pl

PAPiEROsy 
to nIE tyLko RAk płucA
od wielu lat mówi się o szkodliwym wpływie nikotyny. zazwyczaj 
palenie papierosów kojarzy nam się z ryzykiem raka płuc, ale nie 
jest to jedyne schorzenie, grożące palaczom.

Od 2016 r. w Polsce dostępna jest aplikacja „Dziennik 
Alergii”, która w 2015 roku została szczegółowo opi-
sana w prestiżowym czasopiśmie medycznym - „Al-

lergy”. Aplikacja ta stwarza ogromne możliwości badawcze, 
pozwala w sposób szczegółowy nadzorować przebieg chorób 
alergicznych. System ten jest zasobem wiedzy o chorobie, jej 
rozwoju i procesie leczenia. To potężna baza danych, która 
w znaczący sposób może wpłynąć na postępy we współcze-
snej alergologii. 

 „Dziennik AleRgii” – DlA PAcjenTA

„Dziennik Alergii” na początku roku uzyskał wsparcie 
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Aplikacja jest 
darmowa i intuicyjna w stosowaniu, a tym samym użytecz-
na również dla osób mniej zaawansowanych w wykorzysty-
waniu nowoczesnych technologii. Jest w pełni bezpieczna 
- nie wymaga podawania szczegółowych danych. Możemy 
ją odnaleźć i pobrać w Sklepie Google Play lub AppStore,  
jako Dziennik Alergii MACVIA – ARIA.

Ocenę objawów codziennie zapisuje się na zweryfiko-
wanej skali, która może być także rozumiana jako poziom 
kontroli schorzenia. Jest to bardzo proste do wykonania: 
wystarczy zaznaczyć na linii swoje odpowiedzi na trzy lub 
cztery (w przypadku astmy) pytania o objawy. Należy za-
pisywać leki przyjmowane codziennie – można je wybrać 
z udostępnionej, przygotowanej przez autorów aplika-
cji listy, a następnie zapisać na swoim profilu. Umożliwia 
to utworzeniu indywidualnej listy przyjmowanych leków, 
dzięki czemu wystarczy zaledwie kilka sekund, by zapisać 
w aplikacji leki przyjęte danego dnia. Jeśli wystąpi potrze-

ba to na bieżąco, możliwe jest aktualizowanie i edytowanie 
informacji zawartych w systemie. Dotyczy to zarówno oce-
ny symptomów chorobowych, jak i przyjmowanych obec-
nie środków farmakologicznych.

 konTRoluj oBjAwy AleRgiczne

Codzienna obserwacja i zapisywanie objawów oraz przyj-
mowanych leków pozwala pacjentom ocenić skuteczność le-
czenia, zidentyfikować istniejące prawidłowości w występo-
waniu reakcji alergicznych, a dzięki temu kontrolować choro-

bę. Poprawia to także komunikację alergików i astmatyków 
z lekarzami prowadzącymi. Aplikacja „Dziennik Alergii” jest 
narzędziem pozwalającym obserwować zmagania z alergią. 
Jest to możliwe dzięki monitorowaniu siły objawów alergicz-
nych oraz skuteczności stosowanej farmakologii. Niezwykle 
istotne jest to w sezonie wzmożonego ryzyka wystąpienia 

nadwrażliwości czyli w sezonie pylenia. Alergik, poprzez ko-
rzystanie z aplikacji, może przewidzieć wystąpienie objawów 
i odpowiednio zareagować np. stosując leki przeciwhistami-
nowe. Dzięki temu każdy zmagający się z alergią będzie wie-

dział kiedy i jakiego typu objawów może się spodziewać oraz 
jak im przeciwdziałać. 

Dla alergologa opiekującego się pacjentem, będzie to tak-
że wskazówka czy zalecenia co do stosowania leków, a tak-
że trybu życia są efektywne dla chorego na astmę czy inną 
chorobą alergiczną. Historia obserwowanych objawów, któ-
rą oferuje ta aplikacja, pozwoli także lekarzowi odpowiednio 
modyfikować dawki leków jak i też ewentualnie zmieniać je 
w zależności od ich skuteczności.

Nowoczesność daje nam wiele możliwości – jedną z nich 
jest właśnie sposobność wykorzystywania smartfona w le-
czeniu chorób alergicznych i kontrolowaniu astmy. Zapra-
szam do tego – kilka kliknięć we własnym telefonie bez wąt-
pienia przełoży się na lepsze samopoczucie i pewność, że ma 
się kontrolę nad astmą i alergią.

Alergia to schorzenie dotykające ponad połowę europejczyków. uciążliwe objawy  
w znaczący sposób wpływają na życia zawodowe i prywatne. Pomoc w walce  
z oznakami alergii możesz znaleźć w swoim smartfonie. Tak, smartfonie. 

Alergik, poprzez korzystanie  
z aplikacji, może przewidzieć  
wystąpienie objawów i odpo-

wiednio zareagować np. stosując 
leki przeciwhistaminowe.

TWÓJ sMARTfON  
– pomoc w wALcE z ALERGIĄ

https://www2.pta.med.pl/2016/04/zapraszamy-do-pobrania-bezplatnej-aplikacji-dzienniczek-alergii/


 sTARe, DoBRe, PoPulARne TesTy 
skórne 

Są szeroko dostępne i często stosowa-
ne, ale nie zawsze wolno je robić. Prze-
ciwwskazaniem są m.in.: ciąża, choroby 
skóry i przyjmowanie niektórych leków. 
Ponadto narażają one pacjenta na kontakt 
z potencjalnie groźnym alergenem (ryzyko 
wstrząsu anafilaktycznego!), ich wykona-
nie związane jest zaś z wieloma nakłucia-
mi skóry. 

 nowe, BezPieczne BADAniA 
lABoRAToRyjne

Alternatywą dla testów skórnych są testy 
euRoline wykorzystywane w wielu labora-
toriach medycznych. Do badania wystarczy 
próbka krwi. Nie ma konieczności odstawie-
nia leków, można je wykonywać przy choro-
bach skóry, u osób starszych, kobiet w ciąży 
i u małych dzieci. Za pomocą jednego bada-
nia można określić uczulenie na kilkadzie-
siąt alergenów. 

Laboratoria wykonujące testy  
euRoline znajdź na  
www.alergiczne.info.

W tradycyjnych testach EUROLINE wyko-
rzystuje się ekstrakty alergenowe. Ich zasto-
sowanie nie pozwala jednak na wskazanie 
konkretnych składowych alergenów, na któ-
re dany pacjent jest uczulony. Na przykład 
osoby uczulone na jady owadów często re-
agują w testach skórnych i serologicznych 

jednocześnie z jadem pszczoły i osy, dlatego 
trudno jest ustalić, czy chory wymaga odczu-
lania na jeden czy na oba jady. Równie pro-
blematyczna bywa diagnostyka alergii na py-
łek brzozy ze względu na często towarzyszą-
ce jej reakcje krzyżowe z wieloma alergenami 
pokarmowymi.

 AleRgologiA XXi wieku – PRoFile  
MolekulARne DPA-Dx 

Przełomem okazały się testy euRoline 
DPA-Dx (defined partial allergen diagno-
stic), zawierające wyłącznie wyselekcjono-
wane składniki alergenów (komponenty 
alergenowe), które są odpowiedzialne za 
występowanie alergii bądź wskazują na re-
akcje krzyżowe z innymi alergenami. Dzię-
ki temu można stwierdzić, na które kon-
kretnie białka danego alergenu pacjent 
jest uczulony, co jest szczególnie ważne 
przed planowanym odczulaniem, monitoro-
waniem rozwoju tolerancji czy wprowadza-
niem diet eliminacyjnych. Testy molekular-
ne mogą np. wskazać, czy alergia na mleko 
występuje wyłącznie po spożyciu świeże-
go, nieprzetworzonego termicznie mleka, 
czy też dotyczy mleka w każdej postaci. In-
formacja o alergii na zawartą w jaju kurzym 
owoalbuminę jest wskazaniem do wyeli-
minowania z diety surowego lub nieznacz-
nie podgrzanego jajka oraz do zachowania 
ostrożności podczas szczepień (w Polsce 
owoalbumina jest składnikiem m.in. szcze-
pionki przeciwko grypie).

Molekularna diagnostyka alergii jest już 
dostępna w całej Polsce. Więcej in-
formacji i laboratoria można znaleźć 
na stronie www.alergiczne.info.

kROk MilOWy W 
dIAGnostycE AlERgii
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DiAgnozA i RozPoznAnie

 Bardzo często alergia bywa począt-
kiem astmy alergicznej, od czego to 
zależy?

Dr n. med. Piotr Dąbrowiecki: Wszystko 
zaczyna się od wczesnego dzieciństwa, ma-
łego atopika, który wykazuje tendencję do 
reakcji na bodźce dobrze tolerowane przez 
osoby zdrowe. Mały atopik, z czasem robi 
się małym alergikiem. Zaczyna go uczulać 
białko mleka krowiego z czasem pojawia się 
alergia wziewna np. na roztocza kurzu do-
mowego. To tzw. marsz alergiczny. Pojawia-
ją się objawy ze strony przewodu pokarmo-
wego, skóry, nosa i płuc. Początkowo aler-
gia pokarmowa i atopowe zapalenie skóry, 
przechodzi w alergiczny katar lub astmę 
oskrzelową. Astma może być pełnoobjawo-
wa - kaszel, świsty, duszność - lub dziecięca, 
czyli głównie wariant kaszlowy. Jej nielecze-
nie powoduje, że płuca małego alergika go-
rzej się wykształcają (zamiast 300.000.000 
pęcherzyków płucnych wykształci się zdecy-
dowanie mniej). Jeśli stracimy okres do 7-8 
r. ż. i zignorujemy świsty, uciążliwy kaszel, 
który przez 8 tygodni nieprzerwanie męczy 
dziecko lub pojawia się kilka razy do roku, to 
wówczas zbierzemy żniwo w postaci gorsze-
go rozwoju układu oddechowego.

 wśród społeczeństwa istniało przeko-
nanie, że astma jest przeciwskazaniem 

do uprawiania aktywności fizycznej, jak 
to jest w tym momencie?

P.D.: Lekarze zawsze zalecali wysiłek fi-
zyczny. Jeśli jednak powodował objawy cho-
roby (kaszel, świsty, duszność) nakazywał 
wdrożenie leczenia przeciwastmatycznego 
lub nasilenie tego leczenia. Duszność w trak-
cie wysiłku fizycznego jest jednym z obja-
wów, o które pytamy astmatyków i ich naj-
bliższych. Jeśli pacjenci mogą wykonywać 
ulubioną aktywność fizyczną i nie powoduje 
to objawów, to astma jest kontrolowana. Na-
tomiast jeśli pojawiają się objawy astmy tzn. 
że biorą za małe dawki leków lub choroba 
wymaga intensyfikacji leczenia. 

  co możemy określić mianem klucza w 
leczeniu astmy oskrzelowej?   

P.D.: Kluczem do odpowiedniego lecze-
nia jest przede wszystkim rozpoznanie. Wie-
my, że połowa chorych nie ma rozpoznania. 
Podstawą jest jak najwcześniejsze zdiagno-
zowanie i rozpoczęcie leczenia. Ważne jest, 
by chory zgłosił się do lekarza, który na pod-
stawie wywiadu i odpowiednich badań (testy 
alergiczne, spirometria), będzie mógł stwier-
dzić astmę, określić jej rodzaj oraz odpo-
wiednio ułożyć leczenie.

 jak z punku widzenia pacjenta, z jego 
perspektywy, wygląda w Polsce leczenie 
chorych na astmę i PochP?

P.D.: Jeżeli chodzi o astmę lub 
POCHP to jest ono w Polsce na do-
brym poziomie. Większość leków 
zarejestrowanych w Europie, jest 
dostępnych w Polsce. Występu-
ją natomiast połączenia, które nie 
są refundowane i nad tym boleje-
my, bo leki w postaci skojarzeń  na 
zasadzie 2w1, poprawiają stopień 
przestrzegania zaleceń lekarskich. 

Problemem jest wczesne rozpoznanie 
choroby, nadal pacjenci zwlekają ze zgłosze-
niem się do lekarza, natomiast lekarze pierw-
szego kontaktu z postawieniem diagnozy lub 
wysłaniem do specjalisty.

Pacjenci z rozpoznaną astmą często nie 
są prawidłowo leczeni – brak czasu na roz-
mowę o chorobie, pokazanie w jaki spo-
sób brać leki, omówienie schematu leczenia 
przewlekłego i profilaktyki antyalergenowej.

Kolejnym problemem jest fakt, że część 
pacjentów pali tytoń – około 20% - jest to 
potężny problem. Brakuje sieci poradni an-
tynikotynowych, które mogłyby pomóc cho-
rym na nikotynizm. Na razie jest ich wciąż 
za mało, a większa ich liczba pomogłaby 
w zmniejszeniu zaostrzeń choroby u osób 
uzależnionych.

Problemem jest też opieka nad chorymi 
z ciężką astmą alergiczną. To grupa, która ma 

objawy codziennie, często trafia do szpitali, 
ma zaostrzenia choroby i są ciągle w stanie 
podwyższonego ryzyka, co w znaczący sposób 
wpływa na ich życie prywatne oraz zawodo-
we. To kilka tysięcy pacjentów, którymi nale-
ży się pieczołowicie zaopiekować. Istnieje sieć 
poradni i klinik zajmujących się terapią astmy 
ciężkiej, ale głównie w dużych miastach. Więk-
sza liczba tych ośrodków w znaczący sposób 
poprawiłaby jakość życia pacjentów. 

Podsumowując, wczesne rozpoznanie, 
świadome leczenie i edukacja jest patentem 
na pomoc pacjentom zmagającym się z ast-
mą. Wszystkich chorych zapraszam na szko-
lenia dla chorych na astmę do Wojskowe-
go Instytutu Medycznego a także do udziału 
w Światowych Dniach Spirometrii. 
Terminy na stronie www.wim.
mil.pl lub www.astama-alergia- 
pochp.pl. 

 justyna napiórkowska 

AsTMA OskRzElOWA: 
dIAGnozA I LEczEnIE
wśród populacji chorych na astmę znaczną część stanowi astma alergiczna. według 
najnowszych badań mniej więcej ¾ astmatyków, to alergicy. o wczesnym rozpoznaniu  
i leczeniu rozmawiamy z dr n. med. Piotrem Dąbrowieckim.

PAPiEROsy 
to nIE tyLko RAk płucA

http://www.alergiczne.info/


 Alergie są często określane mianem 
chorób cywilizacyjnych. czym tak napraw-
dę jest alergia i kiedy mówimy o wystąpie-
niu reakcji alergicznej?

Prof. zbigniew Bartuzi: Choroby alergiczne 
są z całą pewnością chorobami cywilizacyjny-
mi. Świadczy o tym epidemiologia, zwłaszcza 
w ostatnich 15-20 latach. Alergia, jest formą nad-
wrażliwości organizmu na czynniki powszechnie 
tolerowane przez ogół populacji. To stan, kiedy 
organizm ludzki uruchamia mechanizmy im-
munologiczne kierowane przeciwko czynnikom 
znajdującymi się w powietrzu, tym które spoży-
wamy albo dotykamy. Alergia i jej występowanie 
zależy od wielu czynników: predyspozycji ge-
netycznych oraz środowiskowych, związanych 
z ekspozycją na alergeny. Ogromną uwagę 
przywiązuje się do flory jelitowej - jej skład i tym 
samym wpływ na układ immunologiczny, ma 
decydować o rozwoju nadwrażliwości.

 Panie Profesorze, jakie są najpopular-
niejsze alergeny, które dotykają nasze społe-
czeństwo, a także jakie są najczęściej wystę-
pujące objawy?

z.B.: Alergia obejmuje zarówno układ pokar-
mowy jak i oddechowy, w dużej części też skórę, 
układ nerwowy i sercowo-naczyniowy. Objawy 
są bardzo różne: od tzw. drobnych, swędzących 

wysypek, poprzez obrzęki, napady duszności po 
– najgroźniejsze – wstrząs anafilaktyczny, który 
bezpośrednio zagraża życiu. Tegoroczne euro-
pejskie dane podają, że liczba osób cierpiących 
z powodu alergii to 150 mln, z czego sugeruje się, 
że około 20 mln cierpi z powodu alergii na po-
karmy, a 10% z nich zagrożonych jest anafilak-
sją, czyli u co 10 osoby z nadwrażliwością na 
pokarmy mogą wystąpić dramatyczne objawy 
związane ze spadkiem ciśnienia, utratą świado-
mości, dusznościami, aż do zgonu włącznie. 

Najczęściej powodem reakcji alergicznych, 
w przypadku alergenów pochodzących z po-
wietrza są pyłki roślin, organizm manifestuje to 
dusznościami, łzawieniem, katarem oraz obja-
wami skórnymi. Bardzo popularnym alerge-
nem i najczęstszą przyczyną astmy, są aler-
geny kurzu domowego czyli roztocza. Jeśli 
chodzi o alergeny pokarmowe, to u dzieci naj-
częściej jest to mleko i jajko, natomiast u doro-
słych to orzechy, owoce morze a także produkty 
pochodzenia roślinnego, np. pomidor, seler, 
ziemniak, brzoskwinia. 

 Alergia może dotknąć każdego z nas. 
w jaki sposób możemy stworzyć bezpiecz-
ne środowisko dla alergików, tak by ich 
życie było bardziej komfortowe?

z.B.: To oczywiście zależy od rodzaju aler-
gii, natomiast podstawowym warunkiem jest 
unikanie sytuacji, w której stykamy się z aler-

Profesor zbigniew Bartuzi, prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, wyjaśnia pojęcie 
„alergia” i opowiada o najpopularniejszych alergenach oraz o przyczynach występowania 
nadwrażliwości organizmu.

genem. w alergologii, jest takie słuszne po-
wiedzenie, że nie ma alergii bez alergenu. 
Najważniejsza jest dobra diagnostyka, która 
w sposób precyzyjny, uczciwy potrafi wska-
zać alergeny, na które jesteśmy uczuleni czyli 
te których powinniśmy unikać. W przypadku 
alergii wziewnych, oczywiście unikamy sy-
tuacji gdy stężenie alergenu jest największe. 
Unikamy też infekcji - to czynnik zaostrzający 
proces nadwrażliwości. W przypadku alergii 
pokarmowych staramy się unikać tych aler-
genów, jeść potrawy proste i unikać żywności 
zawierającej dużą ilość dodatków do pokar-
mów - mogą one działać jako kofaktory, czyli 
czynniki nasilające proces alergizacji. 

 w ostatnich latach zaobserwowano 
wzrost alergii pokarmowych. czym jest on 
spowodowany i czym rożni się nadwrażli-
wość od nietolerancji pokarmowej? 

z.B.: Nietolerancja to sytuacja, w której 
dochodzi do powtarzających się nieprawidło-
wych reakcji organizmu, po spożyciu okre-
ślonego pokarmu, co nie ma nic wspólnego 
z alergią. Wywołane są głównie niedoborami 
enzymatycznymi. Jest to powodem dolegli-
wości ze strony układu pokarmowego, np. 
wzdęcia, biegunki. Alergia zaś to sytuacja, kie-
dy występują reakcje immunologiczne wywo-
łane przez określone białko czy inny czynnik 
uruchamiający te reakcje. Alergie pokarmowe 
określa się mianem epidemii, która dosięga 

właściwie wszystkie populacje. Obserwujemy 
wzrost liczby osób z nadwrażliwością alergicz-
ną na pokarmy. Wynika to z przyczyn gene-
tycznych i środowiskowych - zanieczyszczenia 
powietrza, gleby. Nasz styl życia ma ogromny 
wpływ na florę jelitową i rozwój nadwraż-
liwości. Przyczynia się do tego spożywanie 
pokarmów coraz mniej naturalnych, a coraz 
bardziej różnorodnych. Kwestia żywności 
modyfikowanej genetycznie, nie jest do koń-
ca jeszcze wyjaśniona - niektórzy sugerują, 
że może mieć wpływ na rozwój nadwrażli-
wości na pokarmy, podobnie z nadmiernym 
używaniem leków zmniejszających kwaśność 
żołądka, czy antybiotykami, które upośledza-
ją naszą barierę immunologiczną. Procesowi 
alergizacji sprzyja też niedobór witaminy D 
oraz przeciwutleniaczy np. witaminy C. 

Błędnie prowadzone leczenie alergii, może 
powodować szereg innych chorób, nie można 
jej lekceważyć. Jest to jedna z najczęstszych 
przewlekłych patologii, która dotyka orga-
nizm człowieka. Nieleczona i niezdiagnozo-
wana może prowadzić do chorób o charak-
terze nieodwracalnym, takich jak np. astma 
oskrzelowa.

 justyna napiórkowska
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leczenie AleRgii

poznaj alergię
– dIAGnozA I LEczEnIE

http://www.hasco-lek.pl/pl/produkty/nasze-produkty/loratan-pro?status=WITHOUT_PRESCRIPTION_MEDICAL&search=Loratan%20pro
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zAnieczyszczenie PowieTRzA

Człowiek dorosły w  stanie spoczynku 
oddycha ok. 15 razy na minutę, za każ-
dym razem wprowadzając do płuc ok 

0,5 litra powietrza. Tak więc w  ciągu minu-
ty pobieramy ok. 7,5 litra powietrza, a w cią-
gu doby nawet 10 500 litrów (czyli 10,5 m3). 
Tylko ok. 1/5 powietrza pobieranego stano-
wi tlen, reszta to inne składniki znajdujące 
się w powietrzu takie jak alergeny, roztocza, 
pleśń czy ozon, bardzo szkodliwe dla nasze-
go układu oddechowego.

Na co dzień zwracamy głównie uwagę 
na jakość powietrza na zewnątrz, walcząc 
ze smogiem, spalinami i zanieczyszczeniami 
z fabryk. Tymczasem  według licznych badań to 
właśnie wpływ zanieczyszczonego powietrza w 
pomieszczeniach zamkniętych, jest dużo bar-
dziej szkodliwy na organizm człowieka. 

 zanieczyszczenie powietrza – wpływ 
na organizm człowieka

Przyczyna tego faktu jest dosyć oczywista 
- około 90% czasu w naszym życiu spędzamy 
w pomieszczeniach, mieszkaniach, domach, 
szkołach czy biurach. Nasz układ oddechowy 
codziennie narażony jest na kontakt z wielo-
ma zanieczyszczeniami. 

Swoje domy traktujemy jako bezpiecz-
ne, sprzątając i dbając o czystość. Jednak za-

nieczyszczenia powietrza nie da się uniknąć, 
a pełna sterylność jest niezwykle trudna do 
osiągnięcia. Poniekąd jesteśmy sami produ-
centami zanieczyszczeń, zwłaszcza tych che-
micznych – paląc papierosy, stosując dezodo-
ranty w aerozolach, lakiery do włosów, czy 
odświeżacze w spray’u. Inną gamą zanieczysz-
czeń są mikroorganizmy, z którymi żyjemy pod 

jednym dachem: bakterie, wirusy, grzyby, roz-
tocza. Należy też pamiętać o, często uczulają-
cych, alergenach pochodzenia odzwierzęcego. 

Wszechobecne alergeny, roztocza i pleśnie 
unoszą się, nawet w najczystszych domach, 
dostając się do nosa, krtani, oskrzeli, a nawet 
płuc, wpływając w ogromny sposób na nasze 
zdrowie. Wdychane zanieczyszczenia przyczy-
niają się do powstawania wielu chorób układu 
oddechowego. Powodują powstanie i rozwój  
alergii (w tym alergiczny nieżyt nosa), a także 
mają wpływ na zaostrzenia astmy, POCHP, czy 
też raka płuc. Zanieczyszczenia najczęściej wy-
wołują reakcje u organizmów młodych oraz 
osób starszych, których wydolność jest niższa. 

Światowa organizacja zdrowia (who) ogłosiła, że grozi nam epidemia złej jakości powietrza w biurach, 
domach, kawiarniach i salach konferencyjnych. zawiera ono od 4 do 10, a niekiedy nawet 100 razy 
więcej toksycznych substancji niż powietrze na zewnątrz.

zADbAJ O POWiETRzE  
w twoIm domu

Ponadto osoby ze słabszą odpornością są 
zdecydowanie bardziej podatne na powsta-
nie reakcji alergicznych oraz na rozwój infek-
cji wskutek wdychania szkodliwych substan-
cji w pomieszczeniach.

 w jaki zatem sposób możemy popra-
wić jakość powietrza w pomieszczeniach?

Czy możliwe jest stworzenie bezpieczne-
go, pozbawionego zanieczyszczeń domu? 
W jaki sposób możemy eliminować przy-
czyny chorób, czyli zminimalizować zanie-
czyszczenia w pomieszczeniach w których 
przebywamy?

Stworzenie bezpiecznego środowiska 
w domu jest możliwe za pomocą oczyszczaczy 
powietrza. Urządzenia te potrafią w ponad 
99% wyeliminować zanieczyszczania z po-
wietrza. Zniszczeniu ulegają: pleśń, alergeny, 
roztocza kurzu domowego, bakterie, wirusy, 
pyłki, a także zapachy organiczne oraz dym 
tytoniowy. Jest to możliwe np. dzięki pod-
grzewaniu powietrza wewnątrz ceramicznych 
wkładów i spalaniu zanieczyszczeń. Najnowo-
cześniejsze z nich są również bezpieczne dla 
środowiska - nie emitują ozonu.

Aby oczyszczacz powietrza spełniał swo-
ją funkcje i w zauważalny sposób poprawiał 
jakość powietrza, a tym samym stan zdro-
wia domowników, należy „dopasować” go 
do pomieszczenia, w których będzie pra-

cował. Określa to Wskaźnik Emisji Czyste-
go Powietrza (CADR) mierzony w m3/h. Ten 
wskaźnik umożliwia idealne dobranie urzą-
dzeń do powierzchni, na których mają dzia-
łać. Rekomendowane jest jednak ustawie-
nie oczyszczacza w pomieszczeniu, w którym 
najczęściej przebywamy - zazwyczaj w sypial-
ni. Z tego względu warto zdecydować się na 
oczyszczacz, który nie będzie nam przeszka-
dzał w czasie snu. Rozwiązaniem zapewnia-
jącym bezgłośność jest gama urządzeń z no-
woczesnym systemem termodynamicznej 
sterylizacji.

Współcześnie oczyszczacze powietrza 
stają się niezbędnym elementem każdego 
domu i biura. Zapewniają czyste powietrze 
- pozbawione zanieczyszczeń chemicznych, 
biologicznych oraz pyłów i kurzu – najpopu-
larniejszych alergenów. Przyczyniają się do 
poprawy jakości powietrza, co wpływa na 
większy komfort użytkowników, zmniejsza-
ją ryzyko infekcji (eliminują wirusy i bakte-
rie) oraz zapobiegają zaostrzeniom choro-
bowym. Dzięki temu są idealne dla każdego, 
wspomagają leczenie oraz profilaktykę cho-
rób układu oddechowego. 

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o sku-
teczniej eliminacji szkodliwych zanieczysz-
czeń z wykorzystaniem unikal-
nej technologii TSS skontaktuj się 
z ekspertem pod adresem: info@
oczyszczaczepowietrza.pl

Nasz układ oddechowy
codziennie narażony 

jest na kontakt z wielo-
ma zanieczyszczeniami.

www.hbpolska.pl/airfree
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DODATEK PROMOCYJNY ZAWIERA WYŁĄCZNIE MATERIAŁY PRZYGOTOWANE I POCHODZĄCE OD WARSAW PRESS.

BezDech senny

Wiąże się on m.in. z wysokim ciśnieniem tętniczym, zabu-
rzeniami rytmu i zawałem serca, udarami mózgu, zastoino-
wą niewydolnością serca, insulinoodpornością oraz nietole-
rancją glukozy, a w konsekwencji może grozić nagłą śmiercią. 
W terapii OBS (obturacyjnego bezdechu sennego), oprócz 
farmakoterapii towarzyszących czynników ryzyka, modyfika-
cji stylu życia, aparat CPAP (ang. continous positive airway 
pressure) jest uznawany za złoty standard.

OBS to powtarzające się wielokrotnie w czasie snu epizo-
dy zatrzymania oddychania (bezdechów) lub jego znacznego 
spłycenia. Rozpoznanie i ocena stopnia ciężkości schorzenia 
wymaga określenia liczby bezdechów i epizodów spłyceń od-
dychania na godzinę snu (AHI - Apnea Hypopnea index). Bez-
dech rozpoznaje się, gdy AHI ≥5 i występują objawy choroby 
(np. senność dzienna) lub AHI ≥15 u osób bez objawów. Niere-
gularne chrapanie zakłócane epizodami przerw w oddychaniu 
to jeden z najbardziej charakterystycznych symptomów OBS. 
Epizod bezdechu sennego w czasie snu to przerwa w oddy-
chaniu trwająca dłużej niż 10 sekund. Takie epizody mogą wy-
stępować nawet kilkaset razy w ciągu nocy. Schorzenie daje 
o sobie znać w nocy i rzutuje na życie pacjentów w ciągu dnia. 
Ryzyko spowodowania wypadku samochodowego jest na-
wet siedem razy większe w przypadku osoby cierpiącej na 
bezdech senny. W badaniach przeprowadzonych na zlecenie 
ResMed, czołowego producenta aparatów do leczenia bezde-
chu sennego, w styczniu br., 41 proc. Polaków opowiedziało 
się za kontrolą wydawania praw jazdy osobom z OBS1. 

 gRuPy RyzykA

OBS najczęściej dotyczy mężczyzn po 40. r. ż., z nadwagą 
lub otyłością, osób z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą typu 
2 oraz po przebytych udarach. Rzadziej (w Polsce niemal 1/3 
badanych to kobiety) schorzenie dotyka kobiet i ma ono inny 
przebieg. 

 jAk DiAgnozowAć?

1. Zgłoszenie się do lekarza pierwszego kontaktu po skiero-
wanie do poradni pulmonologicznej.

2. Umówienie badania polisomnograficznego (rejestrowa-
nie i badanie czynności organizmu w czasie snu) w szpi-
talu, w jednej z ok. 80 pracowni badań snu NFZ w Polsce. 
Adresy ośrodków: zdrowysen.info.

3. Diagnostyka w poradni i oddziale chorób płuc – bada-
nie polisomnograficzne, a w przypadku zdiagnozowania 
choroby - próba leczenia i ustawienie ciśnienia terapeu-
tycznego. Aparat do leczenia zostanie pacjentowi wypo-
życzony na 1-2 noce w szpitalu lub na kilka dni do uży-
wania w domu (w zależności od ośrodka wykonującego 
badania). 

4. Wystawienie przez lekarza wniosku o dofinansowanie 
sprzętu i wypis z zaleconym rodzajem terapii oraz ciśnie-
niem terapeutycznym. Lekarz może wskazać najodpo-
wiedniejszy aparat CPAP i maskę. Kluczowym elementem 
terapii jest dobór maski. Jej niedopasowanie, a w efekcie 
nieszczelność obniża skuteczność terapii. Aparaty cPAP 
dla chorych ubezpieczonych są częściowo refundowa-
ne przez nFz (90 proc. kwoty 2100 zł). Jeżeli chory ma 
określony stopień niepełnosprawności jako umiarkowa-
ny lub znaczny w kosztach refundacji mogą uczestniczyć 
ośrodki pomocy: MOPS, PCPR, PFRON.

 MeToDy leczeniA

Sposób leczenia zależy od stopnia zaawansowania schorze-
nia. Pacjenci z OBS otrzymują zalecenia:
•	 redukcji masy ciała;
•	 unikania przyjmowania środków nasennych i spożywania al-

koholu przed snem;
•	 rzucenia palenia;
•	 wymuszania pozycji bocznej w przypadku bezdechów wy-

stępujących tylko w pozycji na wznak;
•	 leczenia przewlekłego nieżytu błony śluzowej górnych dróg 

oddechowych (alergie);
•	 operacji korygującej drożność górnych dróg oddechowych;
•	 operacji bariatrycznej;
•	 stosowania protez powietrznych (CPAP).

najprostszą i najskuteczniejszą metodą leczenia jest te-
rapia za pomocą dodatniego ciśnienia w drogach oddecho-
wych (cPAP - continous Positive Airway Pressure). Polega 
ona na codziennym zakładaniu na czas snu specjalnej maski, 
szczelnie przylegającej do twarzy, zakrywającej jednocześnie nos 
i usta lub tylko nos, podłączonej do jednostki centralnej z pom-
pą powietrzną, filtrami i elektronicznym układem sterującym. 
Uruchomiona pompa wytwarza stałe dodatnie ciśnienie działa-
jące jak wspornik, utrzymujące stały przepływ powietrza do płuc, 
otwarte górne drogi oddechowe zapobiegając bezdechowi. 

Innowacyjne rozwiązania w telemedycynie tj. zdalne monito-
rowanie pacjenta to metoda optymalizowania terapii bezdechu 
sennego. Aparaty CPAP są bogato wyposażone m.in.: w funk-
cję nawilżacza, zmniejszając suchość w gardle i nosie, w funk-
cję podgrzewanego nawilżacza i przewodu, zapobiegając kon-
densacji wilgoci, zapewniając łączność bezprzewodową i dostęp 
do ustawień, umożliwiając zdalne rozwiązywanie ewentualnych 
problemów technicznych, modyfikację ustawień aparatu, w za-
leżności od potrzeb pacjenta. Urządzenia dostarczają przejrzy-
ste informacje o terapii i szczegółowe dane: z 30 dni i dane su-
maryczne z ostatnich 4 lat wyświetlane na ekranie urządzenia, 
przesyłane bezprzewodowo lub pobierane do komputera. Efek-
ty używania aparatu są odczuwane bardzo często już podczas 
pierwszej nocy użytkowania.

Śpisz 8 godzin, a efektywnie przesypiasz 4 lub mniej? wstajesz z bólem głowy, masz 
problemy z koncentracją, luki w pamięci, ciągle myślisz o drzemce? Możesz cierpieć na 
obturacyjny bezdech senny zagrażający zdrowiu i życiu. 

ObTURACyJNy bEzDECH sENNy  
– JAk RozpoznAwAć I wALczyć z JEGo skutkAmI?

1 Ogólnopolskie badania IBRIS, na zlecenie ResMed sp. z o.o., 
styczeń 2016 r., próba reprezentatywna w wieku od 18 r.ż.; 
n=1067.

ZdrowySen.info

