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BPOC = boală pulmonară obstructivă cronică/bronhopneumopatie obstructivă 

cronică 
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CE LEGĂTURĂ ARE BPOC CU  
ANXIETATEA ȘI DEPRESIA? 

 

Medicul dumneavoastră v-a spus că aveți boală pulmonară 
obstructivă cronică (BPOC). Această boală vă poate cauza dificultăți 

de respirație. 

Bolile cronice, așa cum este și BPOC sunt, în general, provocări 
dificile. 

În plus, senzația de lipsă de aer este foarte stresantă nu doar fizic, ci 

și psihologic. 

Prin urmare, BPOC este frecvent 
asociată și cu tulburări psihice, 

cum ar fi tulburările de 
anxietate sau depresia. 

Anxietatea și depresia, la rândul 
lor, influențează negativ 

evoluția bolii pulmonare. 

Începutul unui cerc vicios ... 

  

1. 
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CE ESTE, DE FAPT,  
ANXIETATEA? 

 

Practic, frica este un sentiment normal; așadar, este un lucru firesc, 

deoarece frica ne avertizează asupra pericolului și, în anumite 

circumstanțe, ne poate salva viața. 

CUM SE MANIFESTĂ ANXIETATEA? 
Simptome fizice 

 Tremurături ușoare 

 Transpirații 

 Dureri de cap 

 Amețeli 

 Dureri abdominale 

 Tulburări/Dificultăți de respirație 

 Senzație de presiune în zona pieptului 

Simptome psihologice 

 Stare de neliniște interioară sau nervozitate 

 Teama de a înnebuni 

 Teama de a avea un infarct sau o criză de astm 

 Teama de moarte 

CUM SE DEZVOLTĂ TULBURAREA DE ANXIETATE? 
Uneori, stările noastre de frică ne pot induce în eroare și se pot 

transforma într-o boală de sine stătătoare, tulburarea de anxietate. 

  

2. 
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Se vorbește despre anxietate atunci când frica nu corespunde 

situației, ci este excesivă. Dacă intensitatea anxietății crește prea 

mult, poate conduce la un atac de panică. 

CERCUL VICIOS AL ANXIETĂȚII 

 

 

Puteți intra în acest cerc vicios al anxietății în orice moment; toți 

factorii se amplifică reciproc. 

  

Situație 

Comportament 

CICLUL 
ANXIETĂȚII 

Gânduri 

Sentimente Reacțiile corpului 
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2. CE ESTE, DE FAPT, ANXIETATEA? 

EXEMPLU: 

Iată cum se poate dezvolta tulburarea de anxietate 

Imaginați-vă o persoană căreia îi este frică să se urce în metrou 
pentru că, în trecut, a avut o criză ușoară de astm în timpul unei 

călătorii. 

La intrarea în stația de metrou, amintirile legate de spațiile înguste și 

de aerul neplăcut din vagoanele aglomerate sunt deja prezente. 
Apar gânduri de genul „Sper să nu mi se facă rău” sau „S-ar putea să 

nu mai pot respira din nou”. 

Apare așa-zisa anxietate anticipativă. Apar primele reacții corporale: 
pe frunte apar picături de transpirație, persoana se simte slăbită și 

agitată. Metroul ajunge în stație. 

În difuzoare se aude solicitarea de a se îmbarca rapid în vagoane. 
Persoana ezită, dar își adună tot curajul și se urcă în vagon. Se uită în 

jur, nu este niciun loc liber. Îi este cald, inima îi bate mai repede, 

respirația devine mai rapidă și mai superficială (hiperventilație). 

Acest lucru îi provoacă amețeală și mai multe gânduri depresive 
apar: „Oh, Doamne, începem, nu pot să respir, o să cad și o să mă 

sufoc aici, în fața tuturor”... 
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Starea devine atât de gravă („Trebuie să ies de aici, altfel mă sufoc!”) 

încât persoana nu știe să se ajute pe sine decât ieșind de la metrou 

cât mai repede posibil. 

Așadar, anxietatea schimbă comportamentul. Tensiunea arterială și 
pulsul sunt la cote maxime într-o astfel de situație și este nevoie de 

timp pentru ca organismul să își revină. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consecința acestei experiențe: 
persoana nu mai îndrăznește să 

meargă deloc cu metroul. 
Atitudinea de evitare duce la 

apariția unor restricții clare și 
stresante ale unor activități 

obișnuite. 
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2. CE ESTE, DE FAPT, ANXIETATEA? 

Legătura dintre anxietate și BPOC 
Se observă adesea că BPOC și atacurile de panică sau anxietatea se 

agravează reciproc. Ambele au ca manifestări comune respirația 
accelerată și senzația de lipsă de aer. Poate fi greu de identificat 

care este cauza simptomelor într-o anumită situație - BPOC sau 

anxietatea... 

CERC VICIOS ACUT  

ÎNTRE BPOC ȘI ANXIETATE 

 

  

Respirație 
accelerată 

BPOC 
Atac de 
panică 

Tulburări de 
respirație 



9 

CE ESTE  
DEPRESIA? 

 

BPOC este o boală care poate necesita multe modificări ale stilului 

de viață. 
Așadar, mai ales la începutul bolii, este perfect normal să vă simțiți 

deprimat sau îngrijorat. 

Această stare depresivă nu trebuie confundată cu depresia. Cu toate 

acestea, dacă manifestările emoționale negative persistă pe o 
perioadă mai lungă de timp sau chiar se agravează progresiv, atunci 

este posibil să fi dezvoltat o tulburare depresivă de sine stătătoare, 

care necesită tratament. 

Simptomele tipice ale depresiei 

 Stare de spirit depresivă  

 Pierderea interesului/bucuriei  

 Lipsă de motivație/oboseală  

 Tulburări de concentrare  

 Tulburări ale stimei de sine  

 Sentimente de vinovăție 

 Inhibarea impulsului, dar uneori și neliniște  

 Tulburări de somn 

 Tulburări ale apetitului 

 Gânduri sau acțiuni suicidare 

 Dureri la nivelul corpului (de exemplu, durere neclară fără o 

cauză aparentă) 

  

3. 
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CÂT DE DES APAR ANXIETATEA ȘI 
DEPRESIA ÎN CAZUL BPOC? 

 

Dovezile sunt clare: în comparație cu populația generală, anxietatea 

și depresia sunt, în medie, de șase ori mai frecvente la pacienții cu 
BPOC. Teama de a nu putea respira duce adesea la atacuri de 

panică; anxietatea determină o senzație de sufocare și amplifică 

simptomele bolii pulmonare. 

Legătura fumat - BPOC - depresie 
Abuzul de nicotină pe termen lung este frecvent o cauză pentru 

BPOC; mai rar, această boală pulmonară apare și la persoanele care 

nu fumează. La rândul său, BPOC conduce frecvent la depresie. 

 

  

4. 
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De asemenea, dovedit statistic: persoanele depresive fumează mai 

frecvent comparativ cu persoanele care nu sunt depresive. Acest 
lucru înseamnă că există un cerc vicios între fumat, BPOC și 

depresie. 

CERCUL VICIOS CRONIC ÎNTRE FUMAT,  

BPOC ȘI DEPRESIE 

 

 

Dar cum pot fi întrerupte aceste cercuri vicioase? 
Mai multe despre acest subiect, în paginile următoare! 

  

Fumat 

Depresie BPOC 
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CE POT SĂ FAC  
EU? 

 

Din fericire, în zilele noastre există diverse opțiuni terapeutice care 

vă pot ajuta să rupeți aceste cercuri vicioase. Le puteți alege pe cele 

care vi se potrivesc! 

Posibilitățile variază de la psihoterapie la tehnici de relaxare, 
biofeedback, terapie prin mișcare, optimizarea alimentației, igiena 

somnului și tratament medicamentos (psihofarmacologic). 

 

  

5. 
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Psihoterapie 
Atunci când depresia și anxietatea apar pentru prima dată în 

contextul BPOC, de obicei nu sunt necesare ședințe lungi și 

aprofundate de psihoterapie. 

Este important să discutați cu terapeutul despre cum să faceți față 

bolii și despre schimbările în stilul de viață asociate cu boala 
pulmonară cronică. În cadrul acestor sesiuni se discută despre 

legăturile dintre anxietate, depresie și BPOC. 

 

 

 

În cele mai multe cazuri, sănătatea psihică 
se îmbunătățește destul de repede. 
Învățați ce strategii de adaptare pot fi 

folosite cu succes, iar simptomele se vor 

ameliora sau vor dispărea. 
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5. CE POT SĂ FAC EU? 

 

Tehnici de relaxare 
Dacă nu aveți experiență cu tehnici de relaxare cum sunt yoga, 
trainingul autogen, meditația, exercițiile de conștientizare 

(mindfulness) sau altele similare, se recomandă ca introducere 
relaxarea musculară progresivă, conform tehnicii Jacobson. Prin 

relaxarea deliberată și țintită a grupelor musculare individuale se 

obține o stare de relaxare profundă a întregului corp. 

Anumite fascicule musculare sunt mai întâi tensionate într-o 

anumită secvență și apoi menținute pentru scurt timp în această 

tensiune musculară. Tensiunea este apoi eliberată. 

Concentrarea persoanei este direcționată spre alternanța dintre 

tensiune și relaxare, precum și spre senzațiile asociate cu aceste 
stări diferite. Scopul procedurii este de a reduce tensiunea 

musculară sub nivelul normal prin îmbunătățirea conștientizării 

corpului. 

În timp, puteți învăța astfel să vă induceți relaxarea musculară ori de 
câte ori doriți. În plus, relaxarea mușchilor ar trebui să reducă alte 

semne de neliniște fizică sau agitație (de exemplu, palpitații, 

transpirații, tremor). 

Pentru că nu este posibil să fiți relaxat și totuși să fiți stăpânit de 

anxietate! 
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Biofeedback 
Similar relaxării musculare progresive, aceasta este o metodă prin 
care puteți influența sistemul nervos vegetativ și, astfel, mai presus 

de orice, anxietatea. 

Principiul care stă la baza acestei metode constă în faptul că 

procesele interne de reglare ale organismului nu sunt adesea direct 
accesibile conștiinței noastre. Biofeedback-ul face aceste procese 

vizibile și/sau audibile prin măsurarea respirației, a frecvenței 
cardiace, a rezistenței pielii, a tensiunii musculare și a undelor 

cerebrale. 

Prin intermediul rezultatelor transpuse pe ecranul unui calculator, 
puteți învăța să percepeți mai bine aceste procese și să le influențați 

în mod voluntar! Cu puțină practică, efectul dorit poate fi obținut 

relativ repede. 
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5. CE POT SĂ FAC EU? 

 

Terapia prin mișcare 
Exercițiile fizice au întotdeauna un efect pozitiv asupra stării de 
sănătate psihică. În cazul BPOC, se recomandă în special întărirea 

mușchilor pieptului și spatelui pentru a îmbunătăți respirația. 

Adeseori, antrenamentul ușor și cel de anduranță au, de asemenea, 
efecte pozitive. În acest caz, ar trebui să consultați medicul pentru a 

evita suprasolicitarea. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Optimizarea alimentației 
Un regim alimentar 

echilibrat este deosebit de 
important în cazul bolilor 

cronice. Ar trebui să 
acordați o atenție 

deosebită aportului adecvat de micronutrienți. S-a demonstrat că 
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dieta echilibrată are o influență pozitivă atât asupra stării fizice, cât 

și asupra stării psihice. 

Cereți sfatul unui nutriționist sau dietetician, deoarece un program 

de nutriție trebuie să fie personalizat. 

Rețineți: regimul alimentar ar trebui să fie gustos și distractiv! 
Suplimentele alimentare ar trebui utilizate doar temporar, în cazul 

unor deficite dovedite ale anumitor nutrienți. 
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5. CE POT SĂ FAC EU? 

 

Somnul 
Persoanele care suferă de BPOC dorm adesea prost. 
Același lucru este valabil și pentru persoanele care suferă de 

depresie; și în acest caz, somnul este adesea perturbat și, prin 

urmare, nu este foarte odihnitor. 

Prea puțin somn, însă, amplifică depresia. Acest lucru, la rândul său, 

poate afecta negativ funcția pulmonară. 

 

  

02:15 
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Este cu atât mai important să respectați anumite reguli: 

 Dacă este posibil, nu dormiți în timpul zilei!  

 Nu consumați băuturi cu cofeină după ora 16:00! 

 Beți doar cantități mici de alcool și, dacă este posibil, numai în 
timpul mesei! 

 Verificați amenajarea dormitorului (condiții de iluminare, 
ventilație, alegerea pernelor și a păturii etc.); aceasta are o 
influență considerabilă asupra calității somnului! 

 În cazul tulburărilor severe de somn: cereți sfatul unui medic 
specialist psihiatru sau psihoterapeut. 

 În anumite circumstanțe, terapia medicamentoasă pentru 
tulburările de somn poate fi utilă. Consultați medicul în acest 

sens. 

 

 

Bucurați-vă de fiecare PROGRES! Nimic nu este mai 
frustrant decât obiectivele de neatins. Pentru că toți 

avem nevoie de reușite – mai ales dacă vrem să 

dormim bine. 

  

SFAT 

SUPLIMENTAR 
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5. CE POT SĂ FAC EU? 

 

Ca regulă generală: terapiile 
medicamentoase trebuie utilizate numai 

dacă sunt prescrise de un medic și sub 

supraveghere medicală!  

Terapia psihofarmacologică pentru anxietate 
și depresie 
În prezent, există o gamă largă de 

antidepresive care sunt utilizate ca tratamente 
de primă linie atât pentru depresie, cât și 

pentru tulburarea de anxietate. 

Aceste medicamente stabilizează nivelul de 
serotonină din creier. Serotonina este o 

substanță mesager care asigură starea de bine 
și o stare de spirit echilibrată. Prin urmare, 

aceste substanțe active ajută atât în anxietate, 

cât și în depresie. 

Procedura standard constă în administrarea 
unui medicament antidepresiv. 
Trebuie menționat faptul că medicamentele 

antidepresive nu se administrează la nevoie, ci 

trebuie administrate zilnic. 

Efectul apare, de obicei, după două săptămâni. Sunt posibile efecte 
adverse precum greață ușoară, dureri de cap sau amețeli. Totuși, de 
obicei, acestea dispar relativ rapid. 
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Chiar dacă există o ameliorare clară sau dacă 

simptomele dispar complet, administrarea 
acestor medicamente nu trebuie oprită 

brusc, deoarece acest lucru poate duce 
rapid la o reapariție a simptomatologiei 

psihice. Întreruperea tratamentului se poate 
face numai după o perioadă mai lungă de 

administrare și după ameliorarea 

simptomelor, sub supravegherea medicului. 

În cazul simptomelor acute, cum ar fi 
anxietatea apărută brusc, se poate prescrie 

un medicament anxiolitic cu acțiune rapidă 
cu administrare la nevoie, până când 

antidepresivele își fac efectul. Aceste 
medicamente trebuie utilizate cu prudență, 

deoarece au un potențial semnificativ de 
dependență și, în doze mai mari, pot avea 

un efect negativ asupra respirației. 

În schimb, antidepresivele nu creează 

dependență. 
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DETALII SUPLIMENTARE 
 

Pentru tratamentul anxietății și al depresiei, vă rugăm să consultați 

medici specialiști psihiatri cu formare în psihoterapie.  

De asemenea, vă puteți adresa medicului dumneavoastră de familie. 
Medicii de familie pot să vă îndrume către medicul specialist 

psihiatru din zona în care locuiți, dacă este necesar. 

  

6. 
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