KRON‹K OBSTRÜKT‹F AKC‹⁄ER
HASTALI⁄INA KARﬁI KÜRESEL G‹R‹ﬁ‹M

Bir Akci¤er Hastal›¤›
Olan KOAH’a Karﬂ›
Neler Yapabilirsiniz?

Uzun süredir nefes darl›¤› veya öksürü¤ü olan
yetiﬂkinlerde KOAH bulunabilir.
KRON‹K OBSTRÜKT‹F AKC‹⁄ER HASTALI⁄ININ TANISI, TEDAV‹S‹ ve ÖNLENMES‹ ‹Ç‹N KÜRESEL STRATEJ‹
BAﬁLIKLI NHLBI/WHO ÇALIﬁMA RAPORUNA GÖRE HAZIRLANMIﬁTIR.

ULUSAL KALP, AKC‹⁄ER, VE KAN ENST‹TÜSÜ

Doktorlar KOAH’› iyileﬂtiremezler, ama ﬂikayetlerinizin
azalmas›na yard›mc› olabilir ve akci¤erlerinizdeki
zedelenmeyi yavaﬂlatabilirler.

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.
KOAH, "Kronik Obstrüktif Akci¤er Hastal›¤›" demektir.

Kronik demek, geçmeyecek demektir.
Obstrüktif demek, k›smen t›kanm›ﬂ demektir.
Akci¤er soluk ald›¤›m›z organ›m›zd›r.
Hastal›¤›
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Siz ve aileniz KOAH’a karﬂ› neler yapabilirsiniz?
1. Sigaray› b›rak›n.
2. Bütün ilaçlar›n›z›
doktorunuzun söyledi¤i
ﬂekilde kullan›n. Y›lda en az
iki kez genel kontrol için
doktorunuza gidin. Grip aﬂ›s›
olup olamayaca¤›n›z› sorun.
3. Nefes al›p vermeniz
kötüleﬂti¤inde, hemen
hastaneye veya doktora
gidin.
4. Evin havas›n› temiz tutun.
Nefes al›p vermenizi
zorlaﬂt›ran duman gibi
ﬂeylerden uzak durun.
5. Vücudunuzu dinç tutun.
Yürüyün, düzenli egzersiz
yap›n ve sa¤l›kl› g›dalar
yiyin.
6. KOAH’›n›z a¤›r ise,
nefesinizden olabildi¤ince
yararlan›n. Evde hayat›
mümkün oldu¤unca
kolaylaﬂt›r›n.
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KOAH nedir?
KOAH bir akci¤er
hastal›¤›d›r.

Normal akci¤erler
Hava yollar› akci¤erlere hava taﬂ›r.
Hava yollar› bir a¤ac›n dallar› gibi
uca do¤ru gittikçe küçülür. Her bir
ince dal›n sonunda minik
baloncuklara benzer çok say›da
hava kesesi vard›r.
Sa¤l›kl› kiﬂilerde bütün hava yollar›
aç›k ve temizdir. Her bir minik
hava kesesi havayla dolar. Daha
sonra hava çabucak d›ﬂar› ç›kar.
Normal hava yolu ve hava
keselerinin büyütülmüﬂ ﬂekli
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Sizde KOAH varsa, akci¤erlerinizde sorun var
demektir.
KOAH nedeniyle hasar
görmüﬂ akci¤erler

1. Hava yollar›n›n içi daral›r.
Daha az hava girer, çünkü:
• Hava yollar›n›n
duvarlar› kal›nlaﬂ›r ve ﬂiﬂer.
• Etraf›ndaki küçük kaslar
hava yollar›n› s›k›ﬂt›r›r.

Hava
yollar›n›n ve
keselerinin
büyütülmüﬂ
ﬂekli

• Hava yollar›nda
öksürükle ç›kard›¤›n›z
balgam yap›l›r.

2. Minik hava keseleri boﬂalamaz ve akci¤erlerinizi aﬂ›r›
doluymuﬂ gibi hissedersiniz.
Doktorunuz akci¤erlerinizle ilgili sorunlar›n›z› anlaman›za
yard›m edebilir.
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KOAH kimlerde görülür?
KOAH size bir baﬂkas›ndan bulaﬂmaz.
KOAH yetiﬂkinlerde görülür, çocuklarda de¤il.
KOAH’l› kiﬂilerin ço¤u
ya halen sigara içmekte
olan ya da eskiden
sigara içmiﬂ olan
kiﬂilerdir. Her türlü tütün
ürününü içmek KOAH’a
neden olabilir.
KOAH’l› baz› kiﬂiler
yemek piﬂirme veya
›s›nma amac›yla
kullan›lan f›r›n, soba
gibi araçlardan ç›kan
dumanla dolu evlerde
yaﬂam›ﬂt›r.
Baz› KOAH’l› kiﬂiler,
y›llarca tozlu veya
dumanl› yerlerde
çal›ﬂm›ﬂt›r.
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‹lk defa solunum problemleriyle karﬂ›laﬂt›ysan›z
veya bir aydan daha uzun süren öksürü¤ünüz varsa
bir doktora gidin.

Ço¤u kiﬂi ileri derecede nefes darl›¤› geliﬂmeden doktora
gitmez. Bu kiﬂiler nefes al›p vermedeki hafif zorlanmalar›
veya öksürü¤ü y›llarca ihmal ederler.
KOAH’l› kiﬂilerin ço¤u 40 yaﬂ›n üstündedir. Fakat
40 yaﬂ›ndan daha genç kiﬂilerde de KOAH görülebilir.
Solunumla ilgili problemleriniz oldu¤unda, KOAH için ne
kadar erken doktora giderseniz, o kadar iyi olur.
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Doktorlar KOAH’›n›z›n ne kadar ﬂiddetli oldu¤unu size
söyleyebilirler.
Doktor ya da hemﬂire sizi muayene edecektir. Birkaç basit
solunum testi yapman›z gerekebilir.
Size sa¤l›¤›n›z ve nefesinizle ilgili sorular soracaklard›r.
Size eviniz ve çal›ﬂt›¤›n›z yerler hakk›nda sorular soracaklard›r.
E¤er KOAH’›n›z çok ﬂiddetli de¤ilse, buna hafif KOAH denir.
E¤er KOAH’›n›z kötüye gidiyor ise, buna orta ﬂiddette KOAH
denir.
E¤er KOAH’›n›z çok ﬂiddetliyse, buna a¤›r
KOAH denir.
KOAH “spirometri” denilen basit bir
solunum testi ile teﬂhis edilir.
Bu test kolay ve a¤r›s›zd›r.
Sizden “spirometre”
denilen alete ba¤l›
plastik bir borunun içine
bütün gücünüzle
üflemeniz istenecektir.
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Hafif KOAH
• Çok fazla öksürü¤ünüz olabilir. Bazen balgam ç›kar›rs›n›z.
• A¤›r bir iﬂ yapt›¤›n›zda ya da h›zl› yürüdü¤ünüzde nefesiniz
biraz s›k›ﬂabilir.

Orta ﬂiddette KOAH
• Daha çok öksürebilirsiniz ve balgam ç›kar›rs›n›z.
• A¤›r bir iﬂ yapt›¤›n›zda ya da h›zl› yürüdü¤ünüzde genellikle
nefesiniz s›k›ﬂ›r.
• A¤›r bir iﬂ yaparken veya günlük iﬂlerinizi yaparken
zorlanabilirsiniz.
• Bir so¤uk alg›nl›¤› veya akci¤er enfeksiyonu geçirdi¤inizde
iyileﬂmeniz birkaç haftay› bulur.

A¤›r veya çok a¤›r KOAH
• Çok daha fazla öksürebilir ve çok fazla balgam ç›kar›rs›n›z.
• Hem gündüz hem de gece nefesiniz daral›r.
• Bir so¤uk alg›nl›¤› veya akci¤er enfeksiyonu geçirdi¤inizde
iyileﬂmeniz birkaç haftay› bulur.
• Art›k iﬂinize gidemeyebilir veya evde günlük iﬂlerinizi
yapamayabilirsiniz.
• Merdivenleri ç›kamayabilir veya oda içinde
yürüyemeyebilirsiniz.
• Çok çabuk yorulursunuz.
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Akci¤erlerinizdeki hasar›n h›z›n› yavaﬂlatmak için siz ve
aileniz neler yapabilirsiniz?
1. Sigaray› b›rak›n. Akci¤erlerinize yard›m etmek için
yapabilece¤iniz en önemli ﬂey budur.
• Sigara içmeyi b›rakabilirsiniz.
• Bir doktor ya da hemﬂireden yard›m
isteyebilirsiniz. Sigaray› b›rakman›za
yard›m edecek haplar, özel sak›zlar veya
cilde yap›ﬂt›r›lan özel yamalar
hakk›nda bilgi alabilirsiniz.
• B›rakmak için bir gün belirleyin.
Ailenize ve arkadaﬂlar›n›za sigaray›
b›rakmay› deneyece¤inizi söyleyin.
Evde sigara bulundurmamalar›n›
söyleyin. ‹nsanlara evden uzakta
ya da d›ﬂar›da sigara içmelerini söyleyin.
• Sigara içme iste¤inizi art›ran yerlerden ve kiﬂilerden uzak
durun. Evinizdeki kül tablalar›n› ortadan kald›r›n.
• Kendinizi meﬂgul edin. Ellerinizi meﬂgul edin. Sigara yerine
kalem tutmay› deneyin.
• Çok arzulad›¤›n›zda, sak›z ya da kürdan çi¤neyin. Meyve
veya sebze at›ﬂt›r›n. Su için.
• Bu dönemde, bir gün boyunca sigaray› b›rakm›ﬂ olman›n
yararlar› konusunda düﬂünün.
• Yeniden sigara içmeye baﬂlarsan›z, vazgeçmeyin. Yeniden
b›rakmay› deneyin. Tam olarak b›rakana kadar, baz›
insanlar pek çok kere b›rakmay› dener.
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2. Doktorunuzla görüﬂün. ‹laçlar›n›z› doktorun söyledi¤i
ﬂekilde kullan›n.
Kontrollerinizi aksatmay›n.
Kendinizi iyi hissetseniz bile, y›lda iki kez kontrole gidin.
Akci¤erlerinizin test edilmesini isteyin.
Bir doktor ya da hemﬂireye, grip aﬂ›s›n› her y›l nas›l
yapt›raca¤›n›z› sorun.
Her muayenede ilaçlar›n›z hakk›nda konuﬂun.
Doktorunuzdan her bir ilac›n ad›n›, ne kadar al›naca¤›n› ve ne
zaman al›naca¤›n› yazmas›n› isteyin.
Her muayeneye geliﬂinizde ilaçlar›n›z› ya da ilaç listenizi
getirin.
‹laçlar›n sizdeki etkileri hakk›nda konuﬂun.
Muayeneden sonra ailenize ilaçlar›n›z›n listesini gösterin. Listeyi
evde herkesin bulabilece¤i bir yerde bulundurun.
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‹laçlar›n›z, inhaler, hap veya ﬂurup ﬂeklinde olabilir.
E¤er doktorunuz inhaler kullanman›z› söylerse, bir inhalerin nas›l
kullan›laca¤›n› ö¤renmeniz gerekecektir.
Sprey inhaler nas›l kullan›l›r?
Yavaﬂ yavaﬂ nefes almay› unutmay›n.

1. Kapa¤› ç›kar›n. ‹nhaleri sallay›n.

2. Ayakta durun ya da dik oturun.
Nefesinizi verin.

3. ‹nhaleri a¤z›n›za koyun veya
a¤z›n›z›n tam önünde tutun. Nefes
almaya baﬂlad›¤›n›zda inhalerin
tepesine bast›r›n ve bu s›rada yavaﬂça
nefes almay› sürdürün.

4. Nefesinizi on saniye kadar tutun.
Nefesinizi verin.

5. Söylendiyse, bir kez daha
tekrarlay›n.
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3. Nefes al›p vermeniz kötüleﬂti¤inde, hemen hastaneye
veya doktora gidin.
Gelecekteki problemler için ﬂimdiden plan yap›n.
‹htiyac›n›z olacak ﬂeylerin hepsini bir yere koyun, böylece
çabuk hareket edebilirsiniz.
• Doktorun, hastanenin ve sizi oraya götürecek kiﬂilerin telefon
numaralar›.
• Hastanenin ve doktorun adresi.
• ‹laçlar›n›z›n listesi.
• Bir miktar yedek para.
Aﬂa¤›daki tehlike iﬂaretlerinden herhangi birini
gördü¤ünüzde acil yard›m isteyin.
• Konuﬂmada güçlük.
• Yürümede güçlük.
• Dudaklar›n veya parmak t›rnaklar›n›n gri ya da mavi bir renk
almas›.
• Kalp at›ﬂlar›nda veya nab›zda h›zlanma ya da düzensizlik.
• ‹lac›n›z uzun süre rahatlatm›yorsa ya da etkilemiyorsa. Hâlâ
h›zl› ve zor soluk al›p veriyorsan›z.
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4. Evin havas›n› temiz tutun. Nefes al›p vermenizi
zorlaﬂt›ran duman ve buharlardan uzak durun.
• Evde duman, buhar ve a¤›r kokular›n bulunmas›n› önleyin.
• Evinizi boyatmak veya böcekler için ilaçlatmak
zorundaysan›z, bunlar›
baﬂka bir yerde
kalabilece¤iniz zaman
yapt›r›n.
• Yemeklerinizi aç›k bir
kap› ya da pencere
yan›nda piﬂirin. Böylece
duman ve a¤›r kokular
kolayca d›ﬂar›ya ç›kabilir.
Uyudu¤unuz ya da
zaman›n›z›n ço¤unu
geçirdi¤iniz yerin
yak›n›nda yemek piﬂirmeyin.
• Odun ya da gazla ›s›n›yorsan›z, dumanlar ç›ks›n diye bir
kap› ya da pencereyi aral›k b›rak›n.
• ‹çerideki hava dumanl›ysa ya da a¤›r kokular varsa, kap› ve
pencereleri aç›n. D›ﬂar›daki havan›n çok kirli veya tozlu
oldu¤u günlerde pencerelerinizi kapat›n ve evde oturun.
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5. Vücudunuzu dinç tutun.
Solunum egzersizlerini ö¤renin.
Nefes al›p vermeniz zorlaﬂt›¤›nda solunum egzersizleri size
yard›mc› olabilir. Bu egzersizler nefes al›p verirken kulland›¤›n›z
kaslar› güçlendirebilir.

Doktorunuzdan sizin için en uygun olan solunum egzersizlerini
tarif etmesini isteyin.
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Düzenli olarak yürüyüﬂ ve
egzersiz yap›n.
Kol, bacak ve vücut kaslar›n›z›
güçlendirirseniz, daha kolay hareket
edersiniz.
20 dakikal›k yürüyüﬂler baﬂlang›ç
için iyidir.
Bu egzersizler kollar›n›z›,
bacaklar›n›z› ve vücudunuzu
güçlendirir. Birçok egzersiz daha
vard›r.
Baﬂlad›¤›n›zda acele etmeyin.
Nefesiniz daral›nca, durun ve
dinlenin.
Yürüyüﬂ ya da egzersiz için
hoﬂunuza giden bir yer seçin.
Yapmaktan hoﬂland›¤›n›z
egzersizleri bulun.
Ailenizden birinden ya da bir
arkadaﬂ›n›zdan size kat›lmas›n›
isteyin.
Doktorunuzla sizin için ne tür
egzersizlerin uygun oldu¤unu
konuﬂun.
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Sa¤l›kl› g›dalar yiyin. Sa¤l›kl› bir kiloya gelin.
Ailenizden sa¤l›kl› g›dalar alarak ve haz›rlayarak size yard›mc›
olmalar›n› isteyin. Bol bol sebze ve meyve yiyin. Et, bal›k,
yumurta ve soya gibi proteinli g›dalar al›n.

Yemek yerken:
• Yemek yerken nefesiniz daral›yorsa, yavaﬂ yiyin.
• Yemek yerken daha az konuﬂun.
• Çabuk doydu¤unuzu hissediyorsan›z, daha az ama daha s›k
yiyin.
• Kilolu iseniz, kilo verin. E¤er kilolu iseniz, nefes al›p vermek
ve gezinmek daha zordur.
• E¤er çok zay›fsan›z, kilo almak ve sa¤l›kl› kalmak için ek
g›dalar ve içecekler al›n.
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6. KOAH’›n›z a¤›r ise, nefesinizden olabildi¤ince
yararlan›n. Evde hayat› mümkün oldu¤unca kolaylaﬂt›r›n.
Arkadaﬂlar›n›z ve ailenizden size yard›m etmelerini ve fikir
vermelerini isteyin.
‹ﬂleri yavaﬂ yavaﬂ ve oturarak yap›n.
Mutfakta, banyoda ve uyudu¤unuz yerde, ihtiyac›n›z olan ﬂeyleri
kolayca ulaﬂabilece¤iniz tek bir yere koyun.
Yemek piﬂirmek, temizlik yapmak ve di¤er günlük iﬂleri yapmak
için çok basit yollar bulun. Eﬂyalar› taﬂ›mak için tekerlekli küçük
bir masa ya da el arabas› kullan›n. Eﬂyalara ulaﬂmak için uzun
sapl› bir sopa veya maﬂa
kullan›n.
Nefes alabilece¤iniz bol
elbiseler giyin.
Giymesi kolay elbiseler ve
ayakkab›lar kullan›n.
Evinizde eﬂyalar›n›z› taﬂ›mak
için baﬂkalar›ndan yard›m
isteyin; böylece s›k s›k
merdiven ç›kmak zorunda
kalmazs›n›z.
Oturmak için hoﬂland›¤›n›z ve baﬂkalar›n› kabul edebilece¤iniz
bir yer seçin.
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D›ﬂar› ç›kmak veya uza¤a gitmek istiyorsan›z, önceden
plan yap›n.
Kendinizi en iyi
hissetti¤iniz anda d›ﬂar›
ç›k›n veya ziyarete gidin.
Ço¤u insan ilaçlar›n›
ald›ktan hemen sonra
kendini çok iyi hisseder.
Yemek yedikten sonra
dinlenin.
D›ﬂar› ç›k›ﬂ›n›z›, al›nmas›
gereken bir sonraki ilaç dozunun saatinden önce evde olacak
ﬂekilde planlay›n.
Günün yo¤un saatlerinde al›ﬂveriﬂe ç›kmay›n. Merdiveni çok
olmayan yerlere gidin.
Doktorun ve size yard›m edebilecek kiﬂilerin telefonlar›n›
yan›n›za al›n. Kendinizi iyi hissetmiyorsan›z, ilaçlar›n›z› da
yan›n›za al›n.
‹yi bir gün geçirmiyorsan›z, evde kal›n.
ﬁehir d›ﬂ›na ç›kmak.
Uza¤a gidecekseniz ya da bir günden fazla süren yolculuk
yapacaksan›z, probleminiz oldu¤unda yan›n›zda bulunmas›
gerekenleri doktora sorun.
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Klinik bilgiler:

Bu GOLD belgesinin çevirisi, GOLD Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Ali Kocabaﬂ taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r.
Türkçe yay›m ve bas›m› Turgut Yay›nc›l›k taraf›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂtir (Kas›m 2004).
Bu GOLD belgesinin Türkiye’de bas›m ve da¤›t›m› AstraZeneca, Boehringer Ingelheim-Pfizer,
GlaxoSmithKline, Novartis firmalar› taraf›ndan desteklenmiﬂtir.
Aﬂa¤›daki yay›nlar›,

Kronik Obstrüktif Akci¤er Hastal›¤›na Karﬂ› Küresel Giriﬂim’den
(GOLD) edinebilirsiniz:
(1) NHLBI/WHO Çal›ﬂma Raporu: KOAH’›n Tan›s›, Tedavisi ve Önlenmesi ‹çin Küresel Strateji.
KOAH programlar› için bilimsel bilgi ve öneriler.
(2) NHLBI/WHO Çal›ﬂma Raporu Özeti: KOAH’›n Tan›s›, Tedavisi ve Önlenmesi ‹çin Küresel
Strateji.
(3) KOAH’›n Tedavisi ve Önlenmesi ‹çin Cep Rehberi. Birinci basamak sa¤l›k çal›ﬂanlar› için
hasta bak›m bilgilerinin özeti.
(4) Bir Akci¤er Hastal›¤› Olan KOAH’a Karﬂ› Neler Yapabilirsiniz? Hastalar ve aileleri için bilgi
kitapç›¤›.
Bu raporlar, Ulusal Kalp, Akci¤er ve Kan Enstitüsü ve Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün deste¤i ile
yap›lan çal›ﬂmalarda geliﬂtirilen önerilere dayanmaktad›r.
Bu yay›nlar, http://www.goldcopd.org isimli GOLD web sitesinden ücretsiz edinilebilir. Kopyalar›
http://www.mcrvisionstore.com'dan sat›n al›nabilir.
Bu yay›nlar, AstraZeneca, Aventis, Bayer, Boehringer Ingelheim, Byk Gulden, Chiesi,
GlaxoSmithKline, Merck, Sharp & Dohme, MIAT, Mitsubishi Pharma, Nikken Chemicals, Novartis,
Pfizer, Schering-Plough, Yamanouchi ve Zambon’un sa¤lad›¤› e¤itim ba¤›ﬂlar›yla bas›lm›ﬂt›r.
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