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Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc (POChP) jest jedn¹
z najczêstszych chorób wystêpuj¹cych wród ludzi. W pracy
przedstawiono przegl¹d opublikowanych badañ ankietowych
przeprowadzonych wród chorych w 9 krajach Ameryki Pó³nocnej
i Europy oraz losowo wybranych lekarzy podstawowej opieki
zdrowotnej i specjalistów. Wyniki te pozwoli³y oceniæ czêstoæ
wystêpowania POChP, poznaæ opinie ankietowanych na temat choroby
i jej leczenia oraz zdanie lekarzy o chorych i leczeniu POChP. Dane
uzyskane w badaniach miêdzynarodowych porównano do wyników
podobnych badañ przeprowadzonych w Polsce. Nale¿y mieæ nadziejê,
¿e uzyskane informacje pomog¹ lekarzom lepiej zrozumieæ chorego,
a tym samym poprawiæ postêpowanie lecznicze.
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Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is one of the
most common disorders. The author overviews the results of
a questionnaire survey performed in 9 countries of North America and
Europe on patients with COPD, general practitioners and specialist.
The survey assessed the prevalence of COPD and allowed to estimate
patients' opinions on the impact of the disease on the quality of life as
well as their views on the quality of treatment, and doctors' opinions
on the patients and the effectiveness of the employed treatment
procedures. The results of that international study are compared to
similar data obtained in Poland. It is hoped that the information obtained
in the survey will enable better understanding of patients' needs and,
thereby, employ better treatment procedures.
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Przewlek³a obturacyjna choroba p³uc jest chorob¹
rozpowszechnion¹ na wiecie, w tym równie¿ w Polsce,
a czêstoæ jej wystêpowania stale wzrasta. Charakterystycznymi cechami choroby s¹ narastaj¹ca w miarê jej
postêpu dusznoæ i ograniczenie zdolnoci wysi³kowej.
Wykrycie POChP we wczesnym okresie i przerwanie
dzia³ania czynników j¹ wywo³uj¹cych pozwalaj¹ na zahamowanie jej rozwoju. W stadiach bardziej zaawansowanych, mimo przerwania nara¿enia, choroba postêpuje. Leczenie POChP jest objawowe, ma na celu zmniejszenie dolegliwoci, ograniczenie czêstoci zaostrzeñ,
poprawê samopoczucia chorych, zmniejszenie postêpu
choroby i opónienie zgonu [1,2,3].
Choæ opracowano wiele wytycznych rozpoznawania
i leczenia chorych na POChP [2,3], nasze informacje na
temat ich zastosowania w praktyce dnia codziennego s¹
szcz¹tkowe. Lekarze nie wiedz¹, jak chory na POChP odczuwa swoj¹ chorobê, co myli o terapii, czy zalecona terapia jest przez niego stosowana oraz czy jest w³aciwa
wobec ustalonych wytycznych.

POChP w badaniach miêdzynarodowych
W roku 2000/2001 przeprowadzono w Ameryce Pó³nocnej (USA, Kanada) i Europie (6 krajów Europy Zachodniej) badania ankietowe dotycz¹ce wystêpowania
i leczenia POChP [4]. Metodyka tych badañ by³a bardzo
ciekawa. Ankietê zbierano telefonicznie od osób wyselekcjonowanych z populacji mieszkañców na podstawie wieku, objawów chorobowych, palenia papierosów (w tym
liczby wypalanych papierosów). Do badañ zakwalifikowano wstêpnie 201921 gospodarstw domowych. Sporód
tych gospodarstw wybrano 5566, w których by³a osoba
w wieku powy¿ej 45. roku ¿ycia, z diagnoz¹ POChP lub
objawami przewlek³ego zapalenia oskrzeli, z wywiadem
palenia 10 lub wiêcej paczko/lat. Ankietê zebrano w tych
pañstwach równie¿ wród 905 lekarzy, w tym 625 lekarzy
podstawowej opieki zdrowotnej i 280 pneumonologów.
Pe³ny wywiad indywidualny przeprowadzono u 3265 osób.
redni wiek ankietowanych wynosi³ 64,4 lat ±10,6, a aktualnie pali³o papierosy 46% osób. Wród ankietowanych
by³o 44,2% kobiet. Badane osoby zakwalifikowa³y siê wg
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w³asnej oceny jako: chore ³agodnie  31,8%, rednio ciê¿ko  44,1% i ciê¿ko  21%. U osób tych wstêpnie stawiane by³y przez lekarzy ró¿ne rozpoznania, najczêciej przewlek³e zapalenie oskrzeli (36%), rzadziej rozedma p³uc
(26%) i POChP (23,4%). Pozosta³e osoby, tj. 15,4% nie
mia³y rozpoznania. Najwiêcej osób niezdiagnozowanych
by³o w Wielkiej Brytanii (30%), najmniej w USA (9%).
Choroba dotyczy³a z podobn¹ czêstoci¹ osób w wieku
45-54 lat (25%), co w pozosta³ych grupach wiekowych
(55-64 lat  29%, 65-74 lat  29%, powy¿ej 75 r.¿. 
18%). POChP rozpoznano u 6% do 8,6% badanych
(w Holandii).
Wp³yw choroby na ¿ycie pacjentów
W grupie chorych na POCHP, zarówno pal¹cych, jak
i niepal¹cych papierosy, oko³o po³owa codziennie lub
przez wiêkszoæ dni w ci¹gu 3 miesiêcy ostatniego roku
mia³a uczucie krótkiego oddechu. Sporód tych chorych
15% mia³o kaszel, odkrztuszanie, dusznoæ i budzi³o siê
w nocy z powodu tych objawów. Wymienione powy¿ej
objawy wystêpowa³y pojedynczo u oko³o 80% chorych
na POCHP. Najczêciej dusznoci odczuwane by³y przy
przyspieszonym kroku po p³askim lub pochy³ym terenie
(28% ankietowanych) lub po kilkunastominutowym spacerze (25%). Prawie 70% chorych odczuwa³o dusznoci
przy wejciu na pierwsze piêtro, a przy myciu, ubieraniu
siê i wykonywaniu drobnych, codziennych czynnoci
w domu  34%.
21% chorych oceni³o swój stan jako ciê¿ki, 44% 
umiarkowany, 32%  jako lekki. Oceny stopnia dusznoci dokonywano na podstawie jej opisu przez pacjenta.
W pi¹tym stopniu jej nasilenia wg skali dusznoci MRC,
czyli dusznoci odczuwanej w spoczynku, 62% chorych
oceni³o swój stan jako ciê¿ki, podczas gdy w pierwszym
stopniu tylko 7%. Jednak wród ankietowanych swój stan
jako z³y lub bardzo z³y oceni³o 26% chorych, a 35% jako
dobry.
Ponad 1/3 chorych na POChP (36%) nie by³a zdolna
do pracy. A¿ 45% osób w wieku produkcyjnym straci³o
pracê w ci¹gu ostatniego roku, co mo¿e wskazywaæ na
zaawansowanie procesu chorobowego. Ograniczenie
dziennej aktywnoci dotyczy³o podobnie czêsto chorych
w wieku do i powy¿ej 65 lat, z wyj¹tkiem tolerancji wysi³ku, która by³a znamiennie czêciej ograniczona u osób
w wieku powy¿ej 65 lat. Sporód ankietowanych chorych z powodu choroby by³o hospitalizowanych 28%
osób, z tego 13% w ci¹gu ostatniego roku. Oko³o 1/3
badanych z powodu POChP korzysta³a w ci¹gu ostatniego roku z pomocy doranej. Znamiennie czêciej hospitalizacji poddawani byli chorzy powy¿ej 65. r.¿. U osób
m³odych, poni¿ej 45. r. ¿. a¿ 45% przebywa³o na zwolnieniu chorobowym z powodu choroby.
Wiêkszoæ chorych mia³a wiadomoæ, ¿e ich stan
zdrowia ulegnie pogorszeniu. 40% chorych nie czyni³o

¿adnych planów na przysz³oæ. Ponad 1/3 chorych ba³a
siê zaostrzenia choroby z dala od domu. G³ównie ba³y
siê tego stanu osoby powy¿ej 65. r.¿.
Zakres i efektywnoæ postêpowania leczniczego
Chorzy na POChP najczêciej byli leczeni przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (71% chorych). Wiêkszoæ chorych (79%) mia³a wykonane badanie spirometryczne. Najmniej tych badañ wykonano u chorych we
W³oszech  55%, najwiêcej w USA  87%. Ponad 60%
chorych podawa³o, ¿e ma poczucie, ¿e lecz¹cym ich lekarzom zale¿y na udzieleniu im pomocy, ¿e posiadaj¹ oni
du¿¹ wiedzê na jej temat, w tym i jej leczenia. Tyle samo
chorych podawa³o, ¿e lekarz w³¹cza ich w decyzje terapeutyczne. Chorzy ci byli w tym samym procencie zadowoleni ze swojego lekarza. Ponad 60% chorych uwa¿a³o,
¿e porada lekarska pomog³a im w opanowywaniu objawów choroby. Ponad 80% chorych uwa¿a³o, ¿e postêp
w nasileniu dusznoci mo¿e byæ zahamowany, chocia¿
70% mia³o wiadomoæ, ¿e z wiekiem ich dusznoæ pogorszy siê bez wzglêdu na leczenie. Oko³o 70% chorych
uwa¿a³o, ¿e ich choroba mo¿e byæ obecnie lepiej kontrolowana ni¿ 5 lat temu i ¿e dziêki odpowiedniemu leczeniu
mog¹ ¿yæ aktywnie, pe³ni¹ ¿ycia. Jednak 40% ankietowanych chorych zdawa³o sobie sprawê, ¿e nie ma obecnie tak naprawdê skutecznego leczenia choroby. Prawie
80% chorych wiedzia³o, ¿e palenie papierosów jest najczêstsz¹ przyczyn¹ choroby.
Przedstawiono równie¿ opinie lekarzy na temat choroby. Wed³ug nich obecnie, w porównaniu do sytuacji
sprzed 10 lat, opieka zdrowotna nad chorym na POChP
jest lepsza. Ankietowani lekarze prawie wszystkim swoim chorym (95%) zalecaj¹ szczepienia przeciw grypie.
Wiêkszoci chorych z postaci¹ umiarkowan¹ choroby
przepisuj¹ oni wziewne glikokortykosteroidy (ponad
60%), krótkodzia³aj¹ce β2 -mimetyki (oko³o 60%), d³ugodzia³aj¹ce β 2-mimetyki (oko³o 52%), cholinolityki
(oko³o 50%).
Stosuj¹ oni równie¿ u chorych w niewielkim procencie steroidy doustnie (8%), teofillinê (11%), leki antyleukotrienowe (6%) oraz u 7% profilaktycznie antybiotyki.
Z kolei chorzy podawali, ¿e pobieraj¹ nastêpuj¹ce leczenie: krótkodzia³aj¹ce β2-mimetyki (22%), wziewne glikokortykosteroidy (22%), leki cholinolityczne (14%),
teofillinê (8%), d³ugodzia³aj¹ce β2-mimetyki (7%), systemowe steroidy (3%) i leki antyleukotrienowe (4%).
Stosowane przez chorych leczenie prawie wszystkim da³o
mo¿liwoæ nieprzerywanego snu przez ca³¹ noc. 1/3 chorych uwa¿a³a, ¿e stosowane leczenie utrudnia im prowadzenie aktywnego ¿ycia i wola³aby przyjmowaæ leki
wygodniejsze w u¿yciu, np. takie, które by³yby podawane
tylko 2 razy dziennie i w mniejszej iloci. Oko³o po³owa
chorych nosi zawsze przy sobie inhalator, a wiêkszoæ, bo
74% uwa¿a³o, ¿e s¹ to skuteczne leki ³agodz¹ce objawy
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choroby. 80% chorych by³o zdania, ¿e s¹ bardzo dobrze,
odpowiednio poinformowani o swojej chorobie i leczeniu, chocia¿ 87% chorych odczuwa³o potrzebê wiêkszej
iloci informacji na ten temat. A¿ 73% chorych uwa¿a³o,
¿e lekarze powinni posiadaæ lepsz¹ wiedzê na temat ich
choroby, a 66%, ¿e potrafi sobie poradziæ ze swoj¹ chorob¹. Innego zdania byli lekarze, którzy twierdzili, ¿e takich chorych jest mniej (45% w ich ocenie), a ponad 75%
chorych wymaga lepszej edukacji w zakresie swojej choroby, tak jak lepszej edukacji wymagaj¹ na temat POChP
pracownicy s³u¿by zdrowia. 41% chorych z ciê¿k¹ postaci¹ choroby, ocenian¹ w skali dusznoci wg MRC, uwa¿a, ¿e choroba jest le kontrolowana. W postaci lekkiej
63% chorych twierdzi, ¿e choroba jest ca³kowicie i dobrze kontrolowana.
POChP w badaniach polskich
Badania ankietowe przeprowadzone wród chorych
na POChP w wybranych krajach wiata dowiod³y, ¿e
POChP jest chorob¹ rozpowszechnion¹, wystêpuj¹c¹
u oko³o 6% osób powy¿ej 45. r. ¿. Prawie po³owa chorych to kobiety. Mimo istniej¹cych kryteriów jej rozpoznania tylko czêæ chorych mia³a ustalone w³aciwe rozpoznanie. Czêæ chorych zdiagnozowana by³a jako przewlek³e zapalenie oskrzeli lub rozedma p³uc. rednio 15%
chorych nie by³o zdiagnozowanych. Badanie czynnociowe zosta³o wykonane u prawie 3/4 chorych. W Polsce
oszacowano, ¿e choroba wystêpuje u oko³o 10% doros³ych. Wyniki przedstawianych badañ w innych krajach
wykaza³y, ¿e wród chorych na POChP by³o oko³o 1/3
niepal¹cych; w naszym kraju niepal¹cy stanowili 1/5 [5].
W badaniach krajowych stwierdzono, ¿e prawie po³owa
chorych na POChP by³a niezdiagnozowana. Zjawisko to
obecnie najpewniej uleg³o poprawie w zwi¹zku z realizacj¹ Narodowego Programu Wczesnego Rozpoznawania
i Profilaktyki POChP, w którym wziê³o udzia³ ju¿ kilkadziesi¹t tysiêcy osób [6]. Podobnie do analizowanych danych nasze badania dowiod³y, ¿e odczucie przez chorego ciê¿koci choroby wzrasta wraz ze stopniem odczuwanej przez niego dusznoci w skali MRC. Stwierdzilimy ponadto, ¿e ryzyko wzglêdne POChP by³o najwiêksze u osób podaj¹cych w wywiadzie wiszcz¹cy oddech
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przez wiêkszoæ dni w roku. Zale¿a³o ono równie¿ od
iloci paczko/lat. Pytania w wywiadzie osób podejrzanych
o POCHP powinny, oprócz pytania dotycz¹cego wystêpowania krótkiego oddechu, dotyczyæ równie¿ odczuwania dusznoci przy wejciu na I piêtro, odczuwania dusznoci przy przyspieszonym kroku na p³askim lub lekko nachylonym terenie lub dusznoci odczuwanych po kilkunastominutowym spacerze. Wiêkszoæ chorych na POChP
w naszych badaniach, bo a¿ 79%, nie stosowa³a ¿adnego
leczenia. W cytowanych badaniach ten procent by³ mniejszy. Leczenie przez chorych pobierane by³o okazjonalnie,
bowiem znaczna ich czêæ nie pamiêta³a nazw za¿ywanych leków. Mimo istniej¹cych wytycznych dotycz¹cych
leczenia POChP, lekarze stosuj¹ czêsto inn¹ terapiê. Dotyczy to powszechnego stosowania glikokortykosteroidów
wziewnych, stosowania leków antyleukotrienowych i profilaktycznego podawania antybiotyków. Stosowane s¹
nadal systemowo glikokortykosteroidy w stabilnej postaci
choroby. Podobne leczenie odbiegaj¹ce od wytycznych
stwierdzono równie¿ w innych krajach [7]. Byæ mo¿e
w³aciwe stosowanie leczenia poprawi³oby kontrolê nad
chorob¹ i zmniejszy³oby liczbê chorych korzystaj¹cych
z pomocy doranej i ograniczy³oby czêstoæ hospitalizacji. Samoocena przebiegu choroby i stosowanego leczenia jest czêsto zmienna i niejednoznaczna. Ale determinantami zdrowia s¹ te¿, oprócz zachowañ jednostkowych,
status spo³eczny i ekonomiczny chorego, wsparcie ze strony otoczenia oraz rodowiska otaczaj¹cego, w tym warunki mieszkania i pracy. Ró¿na jest jakoæ ¿ycia tych
chorych, oceniana jako wiadomoæ zaspokojenia w³asnych potrzeb oraz postrzeganie mo¿liwoci rozwoju osobowego [8,9]. U wiêkszoci chorych ocena swojej przysz³oci jest niekorzystna.
Analizowane dane uzmys³owi³y koniecznoæ opracowania wspólnie z chorym planu jego leczenia, w tym planu
postêpowania w zaostrzeniu choroby. Znajomoæ choroby powinna poza lekarzami dotyczyæ równie¿ innych pracowników s³u¿by zdrowia. Implementacja wytycznych
rozpoznawania i leczenia POChP zawsze powinna byæ
przeprowadzona równie¿ w rodowisku pracy lekarza
[10]. Badania wskaza³y na potrzebê szerzenia edukacji
o chorobie równie¿ wród pacjentów.
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