
 

  

 

   
 

COPD tájékoztató 

 
A jelen tájékoztatóban található általános információk mellett a leírt tünetek és 

kezelési módszerek nem kizárólagosak, így a további kérdésekről mindenképpen 

konzultáljon orvosával! A betegtájékoztató nem helyettesíti a mindenkori orvosi 

konzultációt. Kérjük kövesse kezelőorvosa utasításait! 

 

Mi is az a COPD?   

A COPD a krónikus obstruktív tüdőbetegség angol nyelvű nevének rövidítése. A 

krónikus azt jelenti, hogy ez egy hosszantartó betegség, melyet bár egyelőre 

véglegesen megszüntetni (gyógyítani) nem tudnak, de gyógyszeres kezeléssel és 

életmódváltással teljes élet élhető. Az elnevezésben szereplő obstruktív szó arra utal, 

hogy a légút szabad átjárhatósága valami miatt akadályozott, gátolt.   

A légutak normális működését, azaz a levegő szabad áramlását két jelenség 

nehezítheti:  

• A légutak, azaz a hörgők és hörgőcskék összeszűkülnek. Ennek egyik oka a légutakat 

körülvevő izomzat szorítása, másrészt a légutakat bélelő nyálkahártyaréteg 

megvastagodása. A hörgők beszűkülése miatt a levegő áramlása korlátozott lesz. 

Mindez nehézlégzéshez, köhögéshez és fulladáshoz vezet.   

• A tüdő úgy épül fel, mint a fa ágai: a légcső két főhörgőre oszlik, azok újabb hörgőkké 

ágaznak, melyeken további elágazások vannak. A legkisebb hörgőcskék a 

szőlőfürtszerű léghólyagocskákban végződnek. Nyugalomban ezek egy része nem 

működik, éppen ezért a tüdőnek nagy tartaléka van a fizikai terheléskor. COPD esetén 

a hörgők és hörgőcskék beszűkülése miatt a tüdőben megnövekszik a ki nem lélegzett 

levegő mennyisége, azaz levegőcsapdák alakulnak ki. A léghólyagok fala feszülni 

kezd, aminek következtében azonban csökken a tüdő légzőfelülete. Ezt a jelenséget 

nevezzük tüdőtágulatnak, ami a napi aktivitás és egyéb testmozgás esetén szintén 

nehézlégzést, fulladást válthat ki.  

Hogyan élhetek teljes életet COPD-vel?  

Amennyiben az alábbi életviteli tényezőkre hosszútávon odafigyel, akkor el tudja érni, 

hogy a légzőszervi tünetek ne korlátozzák Önt abban, hogy a mindennapi teendőit 

elvégezze, kitűzött céljait elérje és terveit megvalósíthassa, azaz, hogy lehetőleg teljes 

életet éljen!  

• Dohányzásról való leszokás.  



 

  

 

   
 

• A kezelőorvos által javasolt gyógyszerek rendszeres és helyes alkalmazása, 

aktív részvétel a kontrollvizsgálatokon.  

• Kezelőorvos felkeresése a tünetek romlása, vagy tartós fennállása esetén.  

• Rendszeres testmozgás.  

• Egészséges táplálkozás, ideális testsúly elérése.  

• A tüneteket kiváltó, vagy rontó körülmények azonosítása és tudatos kerülése.  

• Légzéstechnikák megismerése és gyakorlása.  

• Stresszkezelés  

 

Ha követi kezelőorvosa javaslatait, illetve az ebben a tájékoztatóban lévő tanácsokat 

megfogadja, akkor  

• kevesebbszer fog fulladni   

• kevesebbet fog köhögni   

• erősebbnek érzi magát   

• jobb lesz a közérzete és a hangulata.  

A kezelőorvos által javasolt gyógyszerek rendszeres és helyes alkalmazása, aktív 

részvétel a kontrollvizsgálatokon   

Egyszerűnek tűnhet, de a COPD kezelésének egyik fontos eleme, hogy nyíltan és 

őszintén tudjon beszélgetni a kezelőorvosával az Ön állapotáról. Ha ez sikerül, akkor 

könnyebb megérteni és elfogadni, hogy a kezelőorvos által javasolt gyógyszeres 

terápiának mekkora szerepe van abban, hogy Ön jól karban tudja tartani egészségi 

állapotát.   

Ma már számos gyógyszeres kezelési mód áll rendelkezésre annak érdekében, hogy 

mindenkinél személyre szabottan, az aktuális állapotához igazítva a legjobb terápiás 

eredményt tudják elérni. Éppen ezért időről időre kezelőorvosa változtathatja a 

szükséges gyógyszereket, illetve azok adagolását. Fontos hangsúlyozni, hogy ez egy 

természetes folyamat, mert ha nincsen a gyógyszeres kezelés az Ön állapotához 

igazítva, akkor nem fogja élvezni a korszerű gyógyszerektől várható előnyöket. Bár a 

kezelőorvosa tudja eldönteni, hogy melyik gyógyszer a legalkalmasabb, azonban az Ön 

szerepe a terápia eredményességében sokkal nagyobb! A rendszertelen, vagy nem 

megfelelő gyógyszerhasználat a légzőszervi tünetek megjelenéséhez és 

fokozódásához vezet. Mindig beszélje át kezelőorvosával a javasolt kezelési tervet. 

Mivel hosszú távon kell alkalmaznia a kezelést, ezért, ha úgy érzi, hogy nehézségei 

vannak, vagy lesznek, akkor aggodalmait ne tartsa magában.   

Az olyan típusú légzőszervi elváltozás esetén, mint ami az Ön esetében is fennáll, 

alapvetően hosszú hatású (fenntartó) hörgőtágítóra van szükség. Ezt a hirtelen fellépő 

tünetek esetén ki lehet egészíteni egy gyors, de rövid hatású (rohamoldó) 



 

  

 

   
 

hörgőtágítóval. A hörgőtágítók megnyitják a beszűkült légutakat és biztosítják a 

levegő akadálytalan mozgását, ezáltal megelőzik és enyhítik a fulladást, köhögést, 

könnyítik a légzést. A hosszú hatású hörgőtágító helyes és mindennapi alkalmazása 

biztosítja azt, hogy a másik rohamoldó gyógyszerre lehetőleg ne is legyen szüksége.   

Hosszú hatású hörgőtágító   

• fenntartó, hosszú távú terápia   

• megelőzi a hörgők szűkületét   

• segít a légutak nyitva tartásában  

• könnyebbé teszi a levegővételt   

• megkönnyíti a levegő áramlását a tüdőbe, illetve a tüdőből   

• segít minimálisra csökkenteni a betegség miatt, a mindennapokban megjelenő 

nehézségeket   

• hosszú hatású gyógyszerét használja minden nap, azonos időpontban   

• akkor is alkalmazza minden nap, ha nincsenek légzési problémái (ha nincsenek 

tünetei, az azt jelenti, hogy jól karban van tartva egészségi állapota, nem pedig azt, 

hogy szükségtelen a kezelés)   

• nem alkalmazható hirtelen jelentkező légszomj vagy zihálás kezelésére 

(rohamoldásra)   

A gyógyszertől várható előnyök csak akkor jelentkeznek, ha az inhalálás folyamata 

megfelelő és a gyógyszer a tüdőbe jut.  

Rövid hatású hörgőtágító   

• rohamoldó terápia   

• gyors hatása révén 5 percen belül kitágítja a légutakat   

• a rohamoldó gyógyszer használatának heti és havi gyakorisága alapján kezelőorvosa 

megváltoztathatja a kezelési tervét  

Mindig tartsa elérhető helyen gyógyszereit, és tartsa számon, hogy melyiket kell 

minden nap használnia, és melyiket csak szükség esetén. Amennyiben a rohamoldó 

gyógyszerét gyakran kell alkalmaznia, az azt jelenti, hogy az Ön gyógyszeres kezelését 

újra át kell gondolni. Ezért fontos, hogy kövesse és vezesse a két különböző 

hörgőtágító gyógyszere használatát, és a kezelőorvossal való találkozáskor számoljon 

be róla, hogy milyen gyakran használta rohamoldóját.   

Kezelőorvos felkeresése a tünetek romlása, vagy tartós fennállása esetén   



 

  

 

   
 

Előfordulhat, hogy Ön megfelelően alkalmazza gyógyszereit, de a légzési tünetei mégis 

súlyosbodnak. Ez egy természetes folyamat, hiszen a COPD sajnos az idő múlásával 

súlyosbodhat. A dohányzásról való leszokással lelassíthatja a COPD súlyosbodásának 

folyamatát.   

Ha azt tapasztalja, hogy a légzési nehézségei rosszabbodnak, vagy ha a rohamoldó 

inhalálót gyakrabban kell használnia és tünetei tartósan fennállnak, akkor ne törődjön 

bele a helyzetbe, hanem keresse fel kezelőorvosát, mert közösen javítani tudnak 

állapotán! A kezelési tervet mindig az aktuális állapotához kell igazítani, ami segít, 

hogy könnyebben lélegezzen.   

Legyen nyitott és őszinte, amikor kezelőorvosával az egészségi állapotáról beszél. A 

kezelőorvos csak akkor tudja az Ön számára legjobb kezelést nyújtani, ha tisztában 

van vele, hogy Ön hogyan érzi magát (mik a pontos tünetei, milyen érzelmei vannak, mi 

okoz nehézséget a kezelés során).   

Alkalmazza gyógyszereit az előírt módon, és rendszeres időközönként keresse fel 

kezelőorvosát, hogy továbbra is ellenőrizni tudják a tüneteit és közösen értékeljék a 

kezelés eredményeit. Használja felkészülési naplóját!  

Egészséges táplálkozás, ideális testsúly elérése   

A gyógyszerek alkalmazása mellett kezelőorvosát arról is kérdezheti, hogy milyen 

életmódbeli változások segíthetik könnyedén lélegezni. Az életmódkezelés része a 

kiegyensúlyozott táplálkozás, amely nem csak a szervezet normál működése és 

társbetegségek megelőzése miatt fontos, hanem azért is, mert igazolták, hogy a 

tüdőbetegeknek – főleg, ha átmeneti állapotrosszabbodás lép fel – sokkal több 

energiára van szükségük. Ha elegendő mennyiségű energiát és táplálékot vesz 

magához, akkor állóképességét is javítani tudja. Ennek feltétele még az ideális testsúly 

elérése is. Túlsúllyal nehezebb lélegezni, mozogni és alvásproblémák is 

jelentkezhetnek. Alultápláltság esetén pedig csökken az energiaszint, az erőtlenség 

pedig kihat az életminőségre is. Az ideális testsúlyról egyeztessen kezelőorvosával, és 

beszéljék meg, hogy mit tud Ön tenni annak érdekében, hogy azt elérje, vagy 

megőrizze. A kiegyensúlyozott táplálkozás javítja a fizikai erőnlétet, és a fertőzésekkel 

szembeni ellenállóképességet. Akkor is szükséges a megfelelő mennyiségű táplálékot 

magához vennie, ha úgy érzi, hogy nincs ereje enni, vagy ha nincs étvágya.   

Táplálkozási tanácsok étvágytalanság és/vagy erőtlenség esetén:   

• többször egyen keveset   

• lassan egyen, élvezze ki az ízeket   

• étkezés közben keveset, vagy ne beszéljen   

• növelje a húsok arányát a táplálékában a szükséges fehérjebevitel biztosításához   



 

  

 

   
 

• a csontjai egészségéért fogyasszon naponta tejterméket, vagy kalciumban gazdag 

ételt (pl. mák)   

• kérje kezelőorvosától magas energia tartalmú tápszerek felírását  

Rendszeres testmozgás   

Nagyon jó elhatározás, ha úgy dönt, hogy odafigyel táplálkozására és megválogatja, 

hogy mit, mikor, mennyit eszik. Viszont hasonlóan fontos, hogy a testmozgást is 

beépítse a mindennapjaiba. Ez elsőre lehet, hogy ijesztően hangzik, hiszen, ha 

fáradtnak és levertnek érzi magát, akkor az ember nem gondol arra, hogy mozgás 

révén a fáradtságot csökkenteni tudja, pedig így van! A rendszeres testmozgás 

elengedhetetlen a fizikai és szellemi jólléthez.  

A testmozgás előnyei:   

• ritkábban és enyhébben jelentkeznek a légzési tünetek   

• segít megőrizni a csonttömeget, ezáltal lassítja a csontritkulást   

• növeli az izomtömeget, megőrizheti és javíthatja állóképességét   

• hozzájárul a lelki egyensúlyhoz, megelőzheti és kezelheti a lehangoltságot   

• javítja az életminőséget  

Ha meghozta a döntést, hogy élvezni szeretné a testmozgás adta előnyöket, akkor 

egyeztessen kezelőorvosával arról, hogy mi az Ön állapotának legmegfelelőbb 

mozgásforma. A hangsúly kezdetben egyáltalán nem a mozgás hosszán és 

intenzitásán van, hanem a rendszerességen. Például ha Ön csak a napi 

tevékenységekhez szükséges mozgást végezte korábban, de sikerül pár hétig minden 

nap 3-5 perc sétát, vagy átmozgató tornát elvégeznie, akkor óriási lépést tesz a jobb 

minőségű élet felé. Ha már hozzászokott ahhoz és természetessé vált, hogy a nap 

adott pontján kicsit átmozgatja magát, a jövőben könnyebben fog változtatni a 

mozgásformán, vagy az időtartamán. Az elvégzett mozgásterápiáról mindig 

tájékoztassa kezelőorvosát a vizitek során.  

A tüneteket kiváltó, vagy rontó körülmények azonosítása és tudatos kerülése   

Valószínűleg tapasztalta már, hogy bizonyos körülmények között tünetei gyakrabban, 

vagy erősebben jelentkeznek. Próbálja beazonosítani, hogy az Ön esetében mik a 

COPD tüneteit leginkább előidéző és rontó tényezők, beszéljen ezekről 

kezelőorvosával is. Az alábbiakban ismertetjük azokat a tényezőket, amelyek 

elkerülését érdemes megfontolni, hiszen ennek révén is csökkenteni tudja a légzési 

nehézségek megjelenését.  

Beltéri és kültéri légszennyező anyagok: cigarettafüst, takarítószerek, erős szagok, 

por, kipufogógáz, egyéb veszélyes gázok és füstök, szmog.  



 

  

 

   
 

Tanácsok:   

• Hagyjon fel a dohányzással és kerülje a dohányzó embereket.   

• Kerülje az erős szagokat és a jobb levegőminőség érdekében jól szellőző helyeken 

tartózkodjon, dolgozzon.   

• Kerülje a kipufogógázos és az egyéb füstös, légszennyezett környezetet, szmogos 

idő esetén inkább maradjon otthon.  

Hőmérsékletváltozások: szélsőségesen meleg vagy hideg idő, szeles idő, magas 

páratartalom.  

Tanácsok:   

• Hideg időben tegyen a szája elé sálat, és azon keresztül vegye a levegőt.   

• Meleg időben tartózkodjon légkondicionált helyen.   

• Meleg időben igyon bőven folyadékot, elsősorban vizet.   

• Meleg időben kerülje a megerőltető tevékenységeket.   

• Meleg időben könnyű, laza, világos ruhákat hordjon, használjon kalapot.  

Érzelmek: harag, idegesség, stressz.   

Tanácsok:   

• Beszélgessen családjával és barátaival az Önben kialakult érzésekről.   

• Alkalmazzon légzéskönnyítő technikákat és relaxációs gyakorlatokat  

Mellkasi fertőzések: megfázás, nátha, hörgőgyulladás, tüdőgyulladás.   

Tanácsok:   

• Kerülje a náthás, megfázott embereket. Rendszeresen mosson kezet, ha mégis ilyen 

környezetben tartózkodik.  

• Minden ősszel kérje háziorvosától, vagy kezelőorvosától az influenza elleni védőoltás 

beadását, mely ingyenes az Ön számára.  

Légzéstechnikák megismerése és gyakorlása   

A különböző légzéstechnikák alkalmazása segíti a fulladásszerű tünetek megelőzését 

és kezelését. Elsőre furcsának tűnhet, de a légzésnek többféle módja van. Ha ezeket 

megtanulja, akkor adott helyzetben a megfelelőt választva könnyebbé teheti a 

levegővételt, felszabadíthatja a légutakat és irányíthatja a köhögést is. Bizonyos 

tornagyakorlatok rendszeres végzésével növelheti az állóképességet. A 

légzéstechnikákról és tüdőrehabilitációs lehetőségekről tájékozódhat 



 

  

 

   
 

kezelőorvosánál is és a program során postai úton is juttatunk el Önhöz erről szóló, 

részletes ismertetőt.  

Stresszkezelés   

A stressz az élet része, melyre mindenki másképpen reagál. Van, aki ideges lesz, 

pánikot, szorongást érez, vagy tartós rosszkedv, depresszió is kialakulhat és van, aki 

tudja kezelni, irányítani érzelmeit. A COPD okozta fulladásos tünetek (nehézlégzés, 

légszomj) eleve szorongást és pánikot válthatnak ki, amik tovább fokozzák a 

tüneteket, ez pedig csökkent aktivitáshoz és fáradtsághoz, rosszkedvhez, 

depresszióhoz vezet. Ilyen esetben viszont a fulladásos tünetek még gyakrabban 

fognak előfordulni. Látható tehát, hogy ez egy ördögi kör, melyből azonban ki lehet 

lépni!  

  

 

 

Számos lehetőség és módszer létezik arra, hogy a stresszre adott reakcióit 

befolyásolni tudja és Ön irányítsa a stresszes helyzetekben jelentkező érzelmeit:  

• Ismerje fel félelmeit, ne habozzon ezekről beszélni környezetében élőkkel és 

kezelőorvosával.   

• Ne aggódjon előre jövőbeli események miatt.   

• Aggódás helyett előre tervezze meg, hogyan fog cselekedni adott helyzetekben.  



 

  

 

   
 

• Végezzen olyan tevékenységet, amit szeret, amit élvez.   

• Egyszerre csak egy probléma megoldásával foglalkozzon.   

• Őrizze meg pozitív szemléletét és humorát.   

• Tanuljon meg relaxálni.   

• Törekedjen az egészséges életmódra, beleértve a megfelelő táplálkozási szokásokat.   

• Őrizze meg fizikai aktivitását, naponta végezzen mozgásgyakorlatokat.   

• Ne legyen túl szigorú önmagához, hiszen mindenki hibázik. Ha valami nem sikerül, 

próbálja újra, közelítse meg máshonnan is a probléma megoldását, használjon több 

módszert.   

• Ha úgy érzi, hogy nem tudja kezelni érzelmeit, gondolatait, akkor érdemes felkeresnie 

egy betegtámogató csoportot, vagy betegszervezetet. Hasonló helyzetben lévők 

tapasztalatai sokszor hasznosak mások számára is bizonyos élethelyzetek 

megoldásában. Kérje kezelőorvosa segítségét abban, hogy hova fordulhat támaszért.  

AMENNYIBEN ÖN DOHÁNYOS   

Dohányzásról való leszokás Mivel a cigarettafüst a fő okozója a tüdőkárosodásnak - 

függetlenül attól, hogy Ön mióta és mennyit dohányzik -, a leszokással lehet a 

leghatékonyabban tenni az egészségi állapota javulásáért és a mindennapok 

nyugalmáért. A korábban bemutatott tényezők közül önmagában egyik sem 

rendelkezik olyan jelentős pozitív hatással, mint a dohányzás abbahagyása, ezért soha 

nem késő leszokni! Próbálkozzon akkor is újra, ha elsőre nem sikerül tartósan letenni 

a cigarettát. Általában 5-6 próbálkozás előzi meg a végső sikert, ezért ne legyen túl 

szigorú önmagához. Kérjen támogatást családjától, barátaitól és kezelőorvosától. 

Sokan nem is azért nem érnek célt, mert nem képesek változtatni szokásukon, hanem 

mert nem döntötték el, hogy meg akarnak változni. Gondolja végig, hogy mi az, ami 

miatt úgy érzi, hogy meg tudná azt tenni, hogy leszokjon a cigarettáról. Az elhatározást 

megkönnyítheti, ha a leszokás előnyeit számba veszi:   

• csökken a köhögés és a köpetürítés és az ezzel járó kényelmetlenség   

• javulhat a légzés, de ami még fontosabb, hogy a dohányzásról való leszokás az 

egyetlen dolog, aminek köszönhetően a tüdőfunkció romlása drasztikusan lelassul és 

későbbi (mozgás)korlátozottság elkerülhető   

• ritkábbak és enyhébbek lesznek a mellkasi (alsó és felső légúti) fertőzések   

• más társbetegségekre való hajlam is csökken  

• eltűnik a környezetéből (pl. lakásából, ruháiból) a dohányfüst okozta kellemetlen szag   

• az Ön környezetében élők is egészségesebben élhetnek azáltal, hogy nincsenek 

kitéve a passzív dohányzásnak   



 

  

 

   
 

• a cigarettára, vagy a dohányra el nem költött pénzt más élményszerzési célra 

felhasználhatja (pl. utazás, öltözködés, színházjegy, ajándékozás, bármi, amire régóta 

vágyik)  

  

Rendszeres önellenőrzés, vérnyomásmérés  

 

Ahhoz, hogy hiteles képet kapjon a vérnyomásáról, rendszeresen ugyanabban a 

napszakban kell mérnie. A legjobb, ha felkelés után (gyógyszerszedés esetén a 

tabletták bevétele előtt) nézi meg először az értékeket, majd délután 5-6 óra körül újra. 

Amennyiben tudja, melyik napszakban legmagasabb a vérnyomása, akkor azt az 

időszakot érdemes következetesen ellenőrizni. A mért eredményeket tüntesse fel a 

vérnyomásnaplóban. Így kezelőorvosa is pontosan tudja követni az állapotát 

A nap folyamán a vérnyomás a szervezet igényeit követve természetes ingadozást 

mutat. Alvás közben alacsonyabb, ébredés előtt elkezd emelkedni, de a napközben 

(esetleg stresszes élethelyzetben) akár extrém magasra is felugorhat, estére pedig 

fokozatosan újra lejjebb megy, hogy megkönnyítse az elalvást. A mai elektronikai 

készülékek nagy részére igaz, hogy minél kisebb, annál korszerűbb, bár a 

vérnyomásmérők kiválasztásánál óvatosan kell eljárni. Mindig kérje ki kezelőorvosa 

véleményét, amennyiben saját vérnyomásmérő eszközt vásárol. Gondoljon arra is, 

hogy pulzusszámát is rendszeresen ellenőriznie kell, mert a kezelőorvosa által felírt 

gyógyszer egyik hatása, hogy a szívfrekvenciát is csökkenti. Ha ez tartósan a 

percenkénti 60 szívverés alá csökkenne, mindenképpen konzultáljon kezelőorvosával. 

A gyógyszert önkényesen ne hagyja el, mert a visszacsapó hatás („rebound effect”) 

még a kezelés előttinél is magasabb vérnyomásértéket eredményezhet. A 

vérnyomásméréshez tudnia kell, hogy fekvő helyzetben a legalacsonyabb, felüléskor 

kissé magasabb értéket mutathat, állva pedig további 1-2 Hgmm-rel emelkedik. Fontos 

a kar helyzete is: mindig ügyeljen arra, hogy a szív magasságában mérjen. Figyelje 

meg, hogy a két karon elvégzett mérések között van-e jelentős eltérés. Ha az így kapott 

adatok között 10 Hgmm-nél nagyobb a különbség, mindenképpen keresse fel 

kezelőorvosát.  

 

A vérnyomásmérés menete:  

· Mindig ugyanazon a karon végezze a mérést.  

· Legalább 5 perc pihenőt tartson minden mérés előtt. Ajánlott, hogy a 

vérnyomásmérést ne intenzív fizikai megterhelés (sport, házimunka) után végezze.  

· A mérés ideje alatt karját támassza meg úgy, hogy el tudjon lazulni a karizma.  



 

  

 

   
 

· Amennyiben a csuklóján mér vérnyomást (ez gyakran pontatlanabb), támassza fel a 

karját úgy, hogy a vérnyomásmérő a szíve magasságába kerüljön.  

· Mérés alatt ne beszéljen, és lehetőleg ne mozogjon. Lélegezzen normálisan. 
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