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Anul acesta în 14 noiembrie marcăm „Ziua mondială de luptă împotriva bolii 

pulmonare obstructive cronice (BPOC)” şi astfel avem posibilitatea informării populaţiei şi a 

mass-media despre frecvenţa crescută şi gravitatea deosebită a unei boli respiratorii determinate 

direct de fumat, boală ce poate fi prevenită, diagnosticată precoce şi tratată. 

BPOC reprezintă asocierea bronşitei cronice şi a emfizemului pulmonar şi este 

consecinţa  inflamaţiei şi îngustării căilor aeriene prin fumat, poluare profesională sau domestică.  

OMS citează o frecvenţă globală a BPOC de peste 210 milioane de cazuri dar boala este 

încă mult subdiagnosticată. În fiecare an 3 milioane de oameni mor din cauza acestei afecţiuni iar 

în următorul deceniu BPOC va deveni a treia cauză de deces din lume. BPOC este singura cauză 

de mortalitate în creştere dramatică în ultimii 40 de ani, pe seama cumulării efectelor nocive ale 

fumatului şi expunerii la noxe. În România există cel puţin un milion de bolnavi, dintre care 

aproximativ 100.000 sunt în stadii avansate de boală.  

Bronşita cronică este o lungă perioadă asimptomatică sau puţin simptomatică (tuse cu 

expectoraţie mucoasă sau mucopurulentă), ulterior boala devine obstructivă, se agravează, 

asociază emfizemul pulmonar şi se manifestă prin dificultate în respiraţie sau sufocare, reducerea 

activităţii fizice, a activităţilor simple de zi cu zi şi chiar a capacităţii de autoîngrijire. Boala se 

asociază în fazele mai avansate cu complicaţii generale redutabile prin trecerea extrapulmonară a 

inflamaţiei cronice: risc crescut de afectare cardiovasculară (ateroscleroză mai accelerată, 

cardiopatie ischemică, hipertensiune arterială, accidente cerebrale mai frecvente) cu risc crescut 

de deces, risc foarte ridicat de cancer bronhopulmonar, diabet, anemie, osteoporoză, scăderea 

masei musculare şi caşexie, depresie, infecţii frecvente.  

Alături de suferinţa fizică, BPOC reprezintă şi o povară pentru sistemul de sănătate prin 

costurile directe determinate de diagnosticul şi tratamentul bolii. Exacerbările BPOC sunt 

acutizări frecvent infecţioase ale bronşitei cronice ce aduc agravare suplimentară, degradare 

funcţională şi a calităţii vieţii greu de recuperat, costuri ridicate ale bolii şi spitalizare. Costurile 

indirecte ale BPOC implică povara socială generată de absenteism sau de incapacitatea 

permanentă de muncă, costurile generate de îngrijirea pacienţilor de către familie sau datorate 

mortalităţii premature a pacienţilor.  

Diagnosticul bolii se realizează prin examen clinic, teste funcţionale respiratorii şi 

cardiace (spirometrie, EKG, determinarea gazelor sanguine), radiografie toracică şi teste 

complexe pentru evaluarea comorbidităţilor.  

Diagnosticul precoce al BPOC se poate realiza numai prin prezentarea imediată la medic 

(în Ambulatorul de specialitate integrat al Cl. Pneumologie din Sp. Cl. Jud. Mureş sau 

Dispensarul  Pneumologie Tg. Mureş) a persoanelor simptomatice (tuse trenantă, expectoraţie, 

lipsă de aer, respiraţie şuierătoare, oboseală la efort) mai ales a celor cu factori de risc (fumat, 

expunere la noxe).  

Tratamentul adecvat este deosebit de complex: educaţie medicală cu consiliere +/- suport 

medicamentos pentru renunţarea la fumat, educaţie pentru un stil de viaţă sănătos, profilaxia 
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exacerbărilor infecţioase prin vaccinare antigripală şi antipneumococică, administrarea cronică 

continuă în funcţie de severitate a bronhodilatatoarelor şi antiinflamatoarelor pe cale inhalatorie,  

administrarea de lungă durată a oxigenenoterapiei la domiciliu (în cazurile cu insuficienţă 

respiratorie), tratamentul bolilor asociate şi reabilitarea respiratorie (program de antrenament 

fizic şi gimnastică respiratorie) pentru creşterea toleranţei la efort şi tonifierea musculară. 

BPOC odată apărută nu este vindecabilă dar tratamentul corect şi monitorizarea 

permanentă a pacienţilor, ameliorează simptomele, creşte calitatea vieţii, împiedică disabilitarea 

şi previne complicaţiile.  

Buna informare a populaţiei privind boala BPOC şi consecinţele ei nefaste permite în 

primul rând profilaxia primară a bolii (prevenirea apariţiei bolii) prin neînceperea fumatului sau 

renunţarea precoce la fumat şi la expunerea la poluanţi atmosferici, profesionali sau domestici.  

În al doilea rând odată cu prezentarea la timp a pacienţilor simptomatici sau a celor cu 

factori de risc pentru boală se poate efectua profilaxia secundară cu instituirea tratamentului cât 

mai rapid, împiedicarea agravării bolii şi creşterea calităţii vieţii pacienţilor cu BPOC. 

 

 

În perioada 14-23 noiembrie, în Ambulatorul de specialitate al Clinicii de Pneumologie al 

Spitalului Clinic Judeţean Mureş se va derula Campania:  

„Să respirăm liber şi curat pentru un corp sănătos !”, campanie de diagnostic pentru 

afecţiunile obstructive cronice (BPOC sau Astmul bronşic).  

Medici pneumologi cu competenţă vor asigura consultaţii de specialitate şi testări 

spirometrice (nu este necesar biletul de trimitere de la medicul de familie). 

 

 

 Ziua Mondială de luptă împotriva bolii obstructive cronice din 14 noiembrie cu deviza 

„Nu e prea târziu” (“It’s Not Too Late”)  să devină o ocazie de conştientizare a ameninţării pe 

care o produce fumatul şi bolile direct legate de acest flagel: bronşita cronică, emfizemul 

pulmonar, astmul bronşic, cancerul bronhopulmonar, infecţiile respiratorii dar şi o ocazie de 

informare a populaţiei privind posibilităţile de diagnostic şi tratament precoce al bolilor 

respiratorii obstructive cronice în Clinica Pneumologie Tg. Mureş 


