Sadece nefes darl›¤›n›z m›,
yoksa KOAH’›n›z m› var?
KOAH, kronik bir akci¤er hastal›¤›d›r. Yayg›n bir hastal›k olmas›na karﬂ›n, bu hastal›¤a sahip olan
kiﬂilerin ço¤u hasta oldu¤unun fark›nda de¤ildir.
Aﬂa¤›daki sorular› yan›tlarsan›z, sizde KOAH olup olmad›¤›n› anlayabilirsiniz:
1. Haftan›n ço¤u günü s›k s›k öksürüyor musunuz?

Evet n

Hay›r n

2. Haftan›n ço¤u günü balgam ç›kar›yor musunuz?

Evet n

Hay›r n

3. Yaﬂ›tlar›n›za göre nefesiniz daha kolay m› daral›yor?

Evet n

Hay›r n

4. Yaﬂ›n›z 40'›n üstünde mi?

Evet n

Hay›r n

5. Halen sigara içiyor musunuz ya da eskiden içtiniz mi?

Evet n

Hay›r n

Yukar›daki sorulardan en az üçüne evet yan›t› verdiyseniz, doktorunuza baﬂvurarak KOAH olup
olmad›¤›n›z› sorun ve basit bir soluk testi yapt›r›n.
KOAH erken dönemde saptan›rsa, akci¤erinizin daha fazla zarar görmesini engelleyecek ve
kendinizi daha iyi hissetmenizi sa¤layacak önlemleri alabilirsiniz.

Akci¤erlerinizi düﬂünmek için kendinize zaman ay›r›n;
KOAH’› ihmal etmeyin!
KOAH’› ‹hmal Etmeyin

Dünya
KOAH
Günü
2004
1 7

K a s › m

2 0 0 4

Sadece nefes darl›¤› m›,

yoksa

KOAH m›?

KOAH’› ‹hmal Etmeyin

Dünya
KOAH
Günü
2004

KOAH Nedir?
1 7

K a s › m

2 0 0 4

KOAH , “Kronik Obstrüktif Akci¤er Hastal›¤›”n›n k›salt›lm›ﬂ ismidir.
K ronik demek, uzun süredir devam eden ve geçmeyecek olan demektir.
O bstrüktif demek, k›smen t›kanm›ﬂ demektir.
A kci¤er, soluk ald›¤›m›z organ›m›zd›r.
H astal›k
•

KOAH yayg›n görülen, hava yollar›n› t›kayan ve soluk al›p vermeyi güçleﬂtiren bir akci¤er hastal›¤›d›r.

•

Ülkemizde her 10 KOAH’l› hastadan 9’u kendisinde hastal›k oldu¤unu bilmemektedir.

•

KOAH genellikle sigara içimi sonucu veya iﬂyerinde toz ve dumana maruz kalma sonucu veya iyi
havaland›r›lmam›ﬂ evlerde ›s›nma ve yemek piﬂirme amac›yla kullan›lan odun, tezek gibi yak›tlar›n
dumanlar›na maruz kalma sonucu geliﬂir.

•

KOAH önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastal›kt›r.

•

Hastal›k ne kadar erken teﬂhis edilirse, tedaviden o kadar iyi sonuç al›n›r.

•

Yetiﬂkin kiﬂilerde e¤er merdiven ç›karken veya h›zl› yürürken soluk al›p vermede güçlük ya da uzun
süredir geçmeyen öksürük ve balgam varsa, bu kiﬂilerde KOAH olabilir.

•

E¤er sizde bu belirtiler varsa, doktorunuza baﬂvurarak KOAH olup olmad›¤›n›z› sormal›s›n›z ve basit
bir soluk testi yapt›rmal›s›n›z. Doktorlar bu ﬂikayetlerinizin iyileﬂmesinde ve akci¤erlerinizdeki hasar›n
yavaﬂlamas›nda yard›mc› olabilirler. Doktorunuz KOAH ile ilgili olarak ne yapman›z gerekti¤ini
söyleyecektir.

Doktorunuzun dediklerini yaparsan›z:
•
Nefes darl›¤›n›z›n azald›¤›n› hissedeceksiniz.
•
Daha az öksüreceksiniz.
•
Daha güçlü olacaks›n›z ve daha rahat gezebileceksiniz.
•
Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.

Akci¤erlerinizi düﬂünmek için kendinize zaman ay›r›n;
KOAH’› ihmal etmeyin!
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TC Sa¤l›k Bakanl›¤›

Bu kampanyaya sa¤lad›klar› koﬂulsuz e¤itim deste¤i nedeniyle
AstraZeneca, Boehringer Ingelheim-Pfizer, GlaxoSmithKline ve Novartis’e
teﬂekkür ederiz.
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