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CARE SUNT  
MANIFESTĂRILE BPOC? 

 

Cea mai frecventă manifestare (sau simptom) a BPOC este 

reprezentată de respirația dificilă (senzația de lipsă de aer). 

SAU 

Dispneea (respirația dificilă sau senzația de lipsă de aer) este 

cea mai frecventă manifestare a BPOC. 

 Problemele de respirație încep încă din stadiile inițiale ale 

BPOC și adeseori trec neobservate. Fără să fie conștiente de 

acest lucru, persoanele afectate își ajustează ritmul activităților 

de zi cu zi: de-a lungul anilor, devin din ce în ce mai puțin active 

și își reduc intensitatea mișcărilor. Acest lucru are consecințe 

profunde asupra sănătății. Prin urmare, este important să se 

rupă acest cerc vicios! 

Dacă aveți următoarele trei simptome 

trebuie să vă gândiți la BPOC și să consultați 

medicul! 

Veți constata  că ați prezentat: 

1. Dificultăți de respirație 

2. Tuse 

3. Producție de flegmă (spută) 

 

1. 
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CUM EVALUEZ  
PROBLEMELE DE  
RESPIRAȚIE? 

 

Pentru a evita să 

fiți prins în cercul 

vicios al 

problemelor de 

respirație și 

reducerii activității 

fizice, ar trebui să 

vă puneți frecvent 

următoarele 

întrebări: 

 Aveți probleme de respirație atunci când efectuați 

activitățile de zi cu zi, cum sunt treburile casnice, 

grădinărit sau  alte activități care vă fac plăcere (hobby-

uri)? 

 Dumneavoastră sau partenerul dumneavoastră ați 

observat vreo schimbare față de trecut? 

 Aveți adeseori nevoie de inhalatorul cu medicația de 

urgență? 

Dacă ați răspuns „da” chiar și numai la una dintre aceste întrebări, 

ar trebui să consultați medicul! De asemenea, vă rugăm să 

2. 
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discutați cu medicul despre modul corect de utilizare a 

medicamentelor. 

DETERMINAREA GRADULUI DE AFECTARE A RESPIRAȚIEI 

(DISPNEE)  

Nu toate problemele de respirație sunt la fel; există diferite 

grade de afectare. 

Puteți utiliza următorul test pentru a afla ce grad de afectare a 

respirației aveți. 

Vă rugăm să bifați situația valabilă în cazul dumneavoastră: 

o Am dificultăți de respirație prea intense pentru a ieși din 
casă sau atunci când mă îmbrac sau mă dezbrac. 

o Trebuie să mă opresc după 100 de metri sau după 2 
minute de mers pe jos din cauza senzației că nu mai am 
aer. 

o În comparație cu persoanele vârsta mea, merg mult mai 
încet și am o senzație (mai intensă) de lipsă de aer. 

o Am dificultăți de respirație atunci când merg repede sau 
urc o pantă lină. 

o În cazul meu, respirația dificilă apare doar la efort maxim. 

SFAT Vă puteți măsura în mod regulat saturația de 

oxigen din sânge și bătăile inimii cu ajutorul unui 

PULSOXIMETRU, care este disponibil la un preț 

rezonabil. Trebuie să discutați despre acest aspect 

cu medicul dumneavoastră. Saturația trebuie să fie 

întotdeauna peste 92%, iar bătăile inimii 

(frecvența cardiacă) în stare de repaus, sub 100. 
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CEEA CE AM VRUT SĂ ȘTIU 
ÎNTOTDEAUNA DESPRE 
ACTIVITATEA FIZICĂ 

 

Mișcarea nu numai că reduce problemele de respirație, dar are 

și numeroase alte efecte pozitive asupra sănătății 

dumneavoastră: 

3. 
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CUM ÎMI POT DA SEAMA CĂ NU MAI 
FAC SUFICIENTĂ MIȘCARE? 

 

Singura modalitate de a măsura nivelul activității fizice este cu 

ajutorul unui pedometru, care poate fi achiziționat la preț 

rezonabil. 

 

prelungește 

viața 

reduce 
problemele de 

respirație 

îmbunătățește 
activitatea 
cerebrală 

este bună  
pentru inima 

dumneavoastră 

Activitatea 

... 

stabilizează 
greutatea  

reduce 

durerea 

îmbunătățește 
somnul 

reduce  

stresul 

4. 
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De asemenea, este posibil să instalați pe telefonul mobil o 

aplicație cu funcție de numărare a pașilor. 

Cu ajutorul acesteia, puteți să vă măsurați activitatea de zi cu zi 

pe o anumită perioadă de timp și apoi discutați rezultatele cu 

medicul dumneavoastră. În acest fel, puteți crea împreună un 

plan, pe care îl puteți revizui și ajusta în mod regulat. 
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CE POT FACE  
EU? 

 

Sfaturi pentru îmbunătățirea respirației în 

situații de stres 

Respirație cu buzele țuguiate 

Respirația cu buzele țuguiate ajută în cazul problemelor de 

respirație apărute în stare de repaus, în timpul și după efort, 

prin încetinirea debitului respirator. Aceasta creează o ușoară 

contrapresiune care dilată bronhiile, ceea ce ușurează 

expirația. 

Iată cum funcționează: 

   

 Asigurați-vă că 

mușchii gurii sunt 

relaxați. 

 Expirați prin 

buzele 

întredeschise, ca 

și cum ați vrea să 

suflați în ceva. 

 Expirați lent și calm - 

fără niciun zgomot 

respirator. 

5. 
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 Evitați apăsarea activă a buzelor atunci când respirați cu buzele 

țuguiate. 

 

 

 

 

 

Poziția „vizitiului” 

Această poziție ușurează respirația și 

vă ajută să expirați treptat aerul 

acumulat. 
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Iată cum funcționează: 

 Așezați-vă cu picioarele depărtate pe marginea unui scaun. 

 Aplecați-vă înainte și sprijiniți-vă cu coatele pe coapse. 

 Abdomenul poate „atârna”. 

 

Poziția aplecată 

Această poziție ajută la eliberarea 

presiunii asupra pieptului, ceea ce 

ușurează respirația. 

Iată cum funcționează: 

 Aplecați-vă înainte. 

 Sprijiniți-vă cu brațele pe spătarul 
unui scaun, pe genunchi sau pe 
balustrada unor scări.  
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3 SFATURI PENTRU MAI MULTĂ 
ACTIVITATE FIZICĂ/MIȘCARE 

 

Faceți doar ceea ce vă place! 

Pentru a vă menține motivația de a continua programul de 

mișcare cât mai mult timp posibil, ar trebui să luați în 

considerare următoarele aspecte: 

 Gândiți-vă cu cine v-ați dori să petreceți timpul dedicat 
activității fizice. Cu prietenii, în familie, într-un club sau la 
un curs? 

 Alegeți activități pe care v-ar plăcea să le faceți sau pe care 
v-a plăcut să le faceți și ați dori să le faceți din nou. Este 
vorba de grădinărit, înot, mers pe jos, drumeții, dans sau 
altceva? Puteți încerca orice! 

 Acordați-vă timp pentru aceste activități și planificați-le în 
liniște. 

 

Începeți acum! 

Vestea bună: activitatea fizică are întotdeauna efect, 

indiferent de vârstă sau de gravitatea bolii. 

 

  

6. 
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15 minute de mers pe jos pe zi au deja un efect 

benefic dovedit asupra sănătății! 

 

Integrați exercițiile fizice în rutina zilnică: Mergeți pe scări în 

loc să luați liftul. Lăsați mașina acasă și folosiți în schimb 

transportul public. Coborâți cu o stație mai devreme și mergeți 

pe jos ultima parte a drumului. 

 

Puneți în practică sfaturile referitoare la mișcare! 
Faceți ca un vis să devină realitate: Gândiți-vă la un obiectiv 

pe care ați dori să îl atingeți. De asemenea, vă puteți gândi la o 

recompensă. 

Dacă puteți, numărați-vă și înregistrați numărul de pași pe zi cu 

ajutorul unui pedometru sau telefonului mobil și discutați 

rezultatele cu medicul dumneavoastră sau cu specialistul în 

reabilitare pulmonară. 

Împreună puteți crea un plan de antrenament simplu, pe care 

îl puteți revizui cu ușurință. La fiecare vizită de control, puteți 

stabili un nou obiectiv. 

Stabiliți OBIECTIVE REALISTE! Nimic nu este mai 

frustrant decât obiectivele nerealizate, care 

oricum nu ar fi putut fi atinse. Cu toții avem 

nevoie de reușite!

15 min. 

SFAT 

SUPLIMENTAR 



 

 
  

 

 


