
 

 

Súlyos asztma tájékoztató 1. 
Kérdések a kezeléssel kapcsolatban és együttműködés az 
egészségügyi szakszemélyzettel 

 
Azért, hogy megkönnyítsük a felkészülését és a kezelőorvossal való beszélgetést, 
összegyűjtöttünk néhány lehetséges kérdést és választ, melyek révén könnyebben és 
alaposabban el tudja majd mondani, hogy hogyan érezte magát a vizit előtti 
időszakban. 
Mivel kezelőorvosa rá fog kérdezni arra, hogy Ön a két vizit között hogyan érezte 
magát, a jegyzetek segítségével teljes képet tud majd adni, és sokkal könnyebb és 
gyorsabb lesz az aktuális kezelési terv felállítása. 
 

Emlékezzen vissza, hogy az elmúlt hónapban az alábbiak közül mely események és 
milyen arányban jellemezték életét: 
 

• Mennyire elégedett az általános egészségi állapotával? 

• Mennyire tudja ellátni a mindennapi munkáját? 
• Mennyire jó az alvása?  
• Mennyire jó a hangulata? 

 

Milyen pozitív változások következtek be az egészségi állapotában az utóbbi időben?  
(jelölje meg a 0-10 skálán, hogy mennyire jellemző 0= egyáltalán nem, 10= nagyon 
jellemző) 

• jobban bírom a terhelést, kevésbé fáradok 
• ritkábban van légúti betegségem, „megfázásom”  
• ritkábban kell antibiotikumot szednem  

• olyan dolgokat is meg tudok csinálni, amit korábban nem  
• bátrabban indulok hosszabb/nehezebb útra 
• jobban alszom 
• kevésbé vagyok feszült, ideges 

• kevesebb rohamoldót használok 

• gyakrabban megyek társaságba 
• többet vagyok a szabadban 
• többet mozgok, sportolok 
• a családi programokban aktívabb vagyok 

• ritkábban kell szteroidot szednem 
 

Legjobb, ha ezek alapján naponta egyszer – pl. amikor a fenntartó gyógyszerét inhalálja –

átgondolja az előző 24 óra történéseit is, és feljegyzi a tapasztalt tüneteket, vagy éppen azok 

hiányát. 



 

 

A hatékony párbeszédhez mindkét fél megfelelő nyitottsága és lényeglátása szükséges. 

Egészsége érdekében fontos, hogy tudja, mire kell odafigyelnie, mit kell tennie, miről kell 

beszélnie és kérdeznie azért, hogy az orvosával töltött (rövid) idő a lehető leghatékonyabban 

teljen el. 

Tanácsok a legjobb orvos-beteg kapcsolat eléréséhez és a sikeres beszélgetéshez: 
• Legyen nyitott, kérdezzen meg bármit, amit nem ért, és ossza meg 

kezelőorvosával aggodalmait! Legyen őszinte, ha az egészségével 

kapcsolatos szokásairól van szó! 

• Igyekezzen a lehető legpontosabban leírni a tüneteit. Például, ha azt mondja, 

hogy „észrevettem, hogy az elmúlt héten gyakrabban fulladtam, mint 

korábban”, akkor sokkal több információhoz jut a kezelőorvosa, mintha csak 

egyszerűen annyit mond: „nem érzem jól magam”. 

• Amennyiben dohányzik, tájékoztassa kezelőorvosát arról és kérjen 

segítséget, tanácsokat a leszokáshoz! 

• Megértéssel forduljon kezelőorvosához. Ha úgy érzi, hogy kérdései 

maradtak a vizit végén, akkor kérjen orvosától időpontot egy újabb 

találkozóra vagy beszéljék meg, hogy kihez fordulhat további kérdéseivel. 

• Jegyezze fel a vizitet követően a kérdéseire kapott válaszokat, illetve a 

megbeszélteket. A hírlevelek „Jegyzetek” részébe is jegyzetelhet. 

• Írjon jegyzetet a két vizit között felmerült kérdéseiről – ehhez segítséget talál 

a lenti „Mit kérdezzek orvosomtól?” című részben. A vizit során korlátozott 

idő áll rendelkezésre, ezért előre gondolja át kérdéseit, válassza ki a 3-4 

legfontosabbat, amit mindenképpen meg fog kérdezni az orvosától. Fontos, 

hogy ne féljen kérdezni! 

• Gyűjtse leleteit egy helyen, rendszerezve. 

• Aktualizálja a rendszeresen szedett gyógyszereinek listáját és ezt a 

gyógyszerlistát vigye magával. Az aktuálisan szedett gyógyszerei pontos 

nevén túl legyen feltüntetve a gyógyszerforma (tabletta, kapszula, injekció 

stb.), hogy mióta szedi őket, milyen a hatáserősségük (hány mg-os) és hogy 

naponta mennyit használ belőlük (adagolási rend). Például: egész évben: C-

vitamin tabletta 50mg reggel és este. 

„Mit kérdezzek orvosomtól?” 
 

• Hogyan tudom egyensúlyban tartani a súlyos eozinofil asztmámat? 

• A jelenlegi kezelésem elegendő vagy szükséges változtatni valamin? 

• Túl gyakran használom a rohamoldó inhalációs (belélegző) gyógyszeremet? 

• A legjobb fenntartó gyulladáscsökkentő hörgőtágító gyógyszert 

használom? 

• Milyen életmód segíti azt, hogy könnyebben lélegezzem? 



 

 

• Milyen típusú (mozgás) gyakorlatokat végezzek? 

• Mi fog történni, ha a betegségem rosszabbodik? 

• Mi okozza betegségem rosszabbodását? Hogyan tehetek ellene? 

• Hogyan csökkenthetem a légzési problémáimat? 

• Hideg időben gyakrabban köhögök, mit tehetek ellene? 

• Hogyan tudom megakadályozni a felső légúti fertőzéseket? 

• Hogyan kaphatok segítséget a dohányzásról való leszokáshoz? 

• Odafigyelek az előírt gyógyszerek helyes alkalmazására, elegendő ez? 

 

Összefoglalva a szükséges dokumentumok a súlyos asztma centrumban való 
látogatáskor 
 

• Ambuláns dokumentáció az asztma kórtörténetről 

• Az elmúlt 12 hónap exacerbációinak leírása, kiemelve a szisztémás 

szteroidot igénylő exacerbációk számát 

• Kontrollálatlanság leírása (ACQ vagy ACT) 

• Jelenlegi terápia leírása. Mit és mióta használ a beteg? 

• Kiváltotta-e a beteg a 6 hónap gyógyszeres terápiáját (magas dózisú 

ICS/LABA)? 

• Dokumentáció a légzésfunkcióról 

• Vérkép eozinofil értékkel 

• A folyamatos szisztémás szteroid kezelés időtartama (legalább 2 hónap) 

• Bármely egyéb, releváns dokumentum, mely a beteg állapotával vagy további 

kezelésével kapcsolatos 

 



 

 

 



 

 

 

Stresszkezelés, életvezetési tanácsok 
 

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

pánikot, szorongást érez, vagy tartós rosszkedv, depresszió alakul ki nála, és van, aki 



 

 

könnyebben tudja kezelni, irányítani ezeket az érzelmeket. A súlyos asztma okozta 

fulladásos tünetek (nehézlégzés, légszomj) eleve szorongást és pánikot válthatnak ki, 

ami tovább fokozhatja a tüneteket, ez pedig hosszabb távon csökkent aktivitáshoz, 

fáradtsághoz, rosszkedvhez, szélsőséges esetben pedig depresszióhoz vezet. Ilyen 

esetben azonban a fulladásos tünetek még gyakrabban fognak előfordulni. Látható 

tehát, hogy könnyen kialakulhat egy ördögi kör, melyből azonban ki lehet lépni!  

 

A stresszkezelő viselkedésnek két fő típusa van: a védekezés és a megküzdés. A 

védekezés során próbálunk nem figyelni a stressz tüneteire és az azokat kiváltó 

tényezőkre. Például, ha valami feszültséget okozó esemény közeleg, akkor egyszerűen 

nem foglalkozunk vele, amíg be nem következik. Ez jó módszer arra, hogy enyhítsük a 

kellemetlen tüneteket (aggodalom, kényelmentlenség), de a stressz újra vissza fog 

térni és akkor talán már még nehezebb úrrá lenni rajta. Ezzel szemben a megküzdés 

olyan cselekvést jelent, ami csökkenti, vagy teljesen megszünteti a stressz okát, azaz 

nem csak a tünetekre irányul. A megküzdésnek is két fajtája van. Az egyik a 

problémára irányul, a másik pedig az érzelmekre. A problémafókuszált megküzdés 

során azonosítjuk, hogy mi okozza a stresszt és lépéseket teszünk ellene. Ez lehet akár 

előre tervezés és felkészülés. Például, ha szorongást okoz Önnél a következő 

kontrollvizsgálat, akkor készüljön fel, és gondolja át előzetesen, hogy mire lesz 

szüksége, például gyűjtse össze addigi leleteit (ha van akkor gyógyszerlistáját is) és 

írja össze, hogy milyen kérdéseket szeretne majd feltenni a kezelőorvosának. Az 

érzelemfókuszált megküzdés során az érzéseinket azonosítjuk (például feszültség, 

szomorúság) és azokat próbáljuk feldolgozni például relaxációval, vagy valamilyen 

szabadidős tevékenységgel (séta, pihenés, fürdő). Ebben az esetben az érzelmi 

reakciók feldolgozása a cél, még azelőtt, hogy azok felett elvesztjük az irányítást. A 
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megküzdés mindkét típusa eredményes lehet, de a problémafókuszált megküzdés 

azért jobb választás, mert a kiváltó okok ellen teszünk lépéseket. 

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

befolyásolni tudja és Ön irányítsa a stresszes helyzetekben jelentkező érzelmeit: 

Társas kapcsolatok 

A stressz elleni egyik legjobb módszer a társas támogatás. Más emberek által nyújtott 

támogatás nagy segítség az egyénnek a megküzdésben. A társas támogatás jelenthet 

érzelmi támaszt, hiszen nagy könnyebbséget jelentenek a nehéz időkben a barátok, a 

rokonok. Ugyanakkor gyakorlatias segítséget is nyújthatnak társas kapcsolataink, 

például elvisznek kórházba, főznek, vagy kitakarítanak helyettünk. Továbbá 

segíthetnek az információgyűjtésben és információátadásban, ami segít nekünk 

jobban megérteni a stresszt kiváltó ok (pl. betegség) természetét és megismerni a 

megküzdéshez szükséges forrásokat. Bár a társas támogatást legtöbbször a 

rokonoktól, barátoktól kapjuk, de egy támogató csoport, vagy közösség ugyanezeket 

az előnyöket tudja nyújtani. A társas támogatásra szoruló embereket néha aggasztja, 

hogy szeretteiket épp azzal teszik ki stressznek, hogy segítséget kérnek. Bizonyos 

esetekben ez igaz is lehet, de összeségében a támaszt nyújtók is profitálnak a 

támogatásból. Kutatások bizonyítják, hogy akik több támogatást nyújtanak, tovább 

élnek. 

Alvás és pihenés 

Az alvás számos módon befolyásolja az egészségünket és a stresszt. Ha 

eredményesen szeretnénk felvenni a harcot stresszt okozó tényezőkkel, akkor 

mindenképpen eleget kell aludnunk (naponta minimum 6 órát). A krónikus alváshiány 

cukor- és szívbetegségeket okozhat és az immunrendszer alulműködésében is 

szerepe lehet. 

Testmozgás 

Ha csak egyetlen dolgot tesz meg az általános testi-lelki egészségi állapota 

javításáért, akkor a mindennapos testmozgás legyen az. A testmozgás az egyik 

legfontosabb tényező a jó egészségi állapot fenntartásában. A testmozgás erősíti a 

csontokat és az izmokat, stabilizálja a vérnyomást, segít fenntartani az egészséges 

testtömeget. Egészséges és beteg embereknél egyaránt jobbá teszi az általános testi 

egészségi állapotot. Nagymértékű pozitív hatást tud gyakorolni minden krónikus 

állapotra a diagnózis megszületése után is. Fokozza a vitalitást az idősebbek esetén 

is. Javítani tudja a mentális állapotot és a fizikai közérzetet is. 

Hogyan válhat az életem részévé a testmozgás? 

• Olyan mozgásformát keressen, amit tényleg szívesen csinál. 

• Hetente többször szánjon erre időt és előre jegyezze fel a naptárába. 



 

 

• Szerezzen edzőpartnert, a társas támogatás növeli az elszántságot. 

• Tegye a mozgást a napi rutin részévé. 

További stresszre adott reakcióit befolyásoló módszerek: 

• 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. 

• Sajátítson el relaxációs technikákat. 

• Törekedjen az egészséges életmódra, beleértve a megfelelő táplálkozási 

szokásokat. 

• 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.  

• A humor szintén stresszoldó hatású és a vidámság az egyik legfontosabb 

előrejelzője a hosszú életnek. Ha keressük azokat a helyzeteket, amelyekben 

humor és vidámság van, akkor azzal javítani fogjuk életminőségünket.  

• Az ember életében sajnos sokszor történnek olyan események, amik 

megmagyarázhatatlanok (pl. egy váratlan baleset, vagy betegség). Amikor nem 

lehetséges egy helyzet megváltoztatása, akkor önmagunkat és a 

szemléletünket kell megváltoztatnunk.  

 
Bízunk benne, hogy a tanácsaink segítik Önt abban, hogy jól tudjon alkalmazni 

mindennapjai és élete változásaihoz, ezáltal elérve és megőrizve boldogságát. 

Egészséges életmód 

Az egészséges, kiegyensúlyozott étrend az egyik legjobb dolog, amit megtehet annak 

érdekében, hogy jól érezze magát. Túlsúllyal nehezebb lélegezni, mozogni és 

alvásproblémák is jelentkezhetnek, alultápláltság esetén viszont csökken az 

energiaszint. A kiegyensúlyozott táplálkozás azonban segít az egészséges testsúly 



 

 

fenntartásában, a szervezet normál működésében és a társbetegségek 

megelőzésében is fontos szerepet játszik. Továbbá energikussá tesz, ami igazoltan 

fontos a tüdőbetegeknek – főleg, ha átmeneti állapotrosszabbodás lép fel. A 

kiegyensúlyozott táplálkozás javítja a fertőzésekkel szembeni ellenállóképességet is. 

Akkor is szükséges a megfelelő mennyiségű táplálékot magához vennie, ha úgy érzi, 

hogy nincs ereje enni, vagy ha nincs étvágya.  

A gyógyszerek alkalmazása mellett az Ön ideális testsúlyáról egyeztessen 

kezelőorvosával, és beszéljék meg, hogy mit tud Ön tenni annak érdekében, hogy elérje, 

vagy megőrizze azt.  

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 táplálékkiegészítő szerek 

felírását 

Általános táplálkozási tanácsok 

• Minden nap fogyasszon meghatározott adag gyümölcsöt és/vagy zöldséget, 

melyeket az étkezéshez használhat frissen, fagyasztva, szárítva, konzervként, 

vagy frissen facsart formában.  

• A megfelelő fehérjebevitel érdekében hüvelyesek (bab, borsó, lencse) és 

halételek fogyasztása javasolt.  

• Próbáljon ki teljeskiőrlésű kenyeret és gabonaféléket, köretnek a hagyományos 

burgonya és fehér rizs helyett válasszon például kölest, árpagyöngyöt (gersli), 

mivel ezek több rostot, vitamint és ásványi anyagot tartalmaznak! 

• Fogyasszon kevésbé zsíros húsokat, és hetente legalább egyszer egyen halat 

is! A tojás a kiegyensúlyozott étrend részeként fogyasztható, de zsiradékban 

sütés helyett inkább főzve fogyassza. Az ételek főzéséhez az állati eredetű 

zsiradékok helyett (sertészsír, kacsazsír, vaj) válasszon növényi olajokat 

(olívaolaj, repceolaj).  

• Tejtermékek széles választéka megtalálható már alacsonyabb zsírtartalmú 

változatban, próbálja ki őket. 



 

 

• Tanulmányok kimutatták, hogy azon betegek esetén, akik bizonyos ételeket 

kizárnak az étrendjükből, kevésbé fordul elő légszomj és ritkábbak mellkasi 

fájdalmak. Például a füstölt áruk, mint sonka, kolbász és szalámi jelentősen 

hozzájárulhat a légszomj kialakulásához, így súlyosbítva az asztma tüneteit. 

Ugyanez vonatkozik pácolt húsokra, a feldolgozott élelmiszerekre, a fűszerezett 

rágcsálni valókra és az ízesített üdítőkre is. Érdemes tehéntej, csirketojás, 

szójatermékek, hal, tengergyümölcsei és diófélék fogyasztása során is 

megfigyelni magunkat, mert ezen élelmiszerek fogyasztása is légzési 

nehézségeket, a legrosszabb esetben asztmás rohamot okozhatnak. 

• Az asztmások tünetekkel reagálhatnak egyesek olyan élelmiszer 

adalékanyagokra, mint a tartrazin, szulfit, glutamát és hasonlók adalékanyagok. 

A tartrazin sok italban, levesben, mártásban és édességben található meg. A 

szulfitot bizonyos borfajták, gyümölcslevek, halkonzervek és aszaltgyümölcsök 

tartalmaznak. A glutamátot ízfokozóként használják számos szószhoz, 

zacskósleveshez és készételhez. 

• A hisztamin allergiához hasonló reakciókat válthat ki, és ezáltal súlyosbíthatja 

az asztma tüneteit. Nagy mennyiségű hisztamint tartalmaz sokféle bor és 

pezsgő, hosszú érlelésű sajtok (pl. ementáli), valamint szalámifélék, 

savanyúkáposzta, ecetes ételek, élesztőalapú élelmiszerek (pl. kenyér), 

paradicsom és a tonhalkonzerv. 

Mire érdemes még figyelni? 

• Óvatosan az alkohollal! Az alkoholtartalmú italok gyártásakor hisztamin 

keletkezik, ami, ahogy fentebb is olvasható, súlyosbíthatja az asztma tüneteit. 

• Szedjen elegendő A-, C-, D-vitamint és folsavat! Tanulmányok azt mutatják, 

hogy az A-, C- D-vitamin és folsav hiány súlyosbíthatja az asztma tüneteit, és 

növelheti a súlyos asztmás rohamok gyakoriságát. 

▪ A D-vitaminnak fontos szerepe van az immunrendszer megfelelő 

működésében, így megelőzheti az allergiás reakciókat. Ezenkívül a D-

vitamin elősegíti a kortizon hatását, amely sok asztmás beteg számára 

a hosszútávú gyógyszeres kezelés része. A D-vitamin főleg a halakban 

található. 

▪ A C-vitamin megtalálható a narancsban, a paprikában, a brokkoliban, a 

kelbimbóban és sok más típusú gyümölcsben és zöldségben. 

▪ Az A-vitamin nagy mennyiségben megtalálható a májban, a 

sárgarépában és a kelkáposztában. A bab, a dió és a leveles zöldségfélék 

(pl. a spenót és a saláta) pedig magas folsavforrások. 



 

 

• Fogyasszon elegendő folyadékot! Nagyon fontos a napi legalább 2 liter víz 

elfogyasztása. A jó folyadékellátás megkönnyíti a nyálka felköhögését, és 

ezáltal megakadályozza az asztma súlyosbodását. 

A tüneteket kiváltó, vagy rontó körülmények azonosítása és 

tudatos elkerülése 

Próbálja beazonosítani, hogy az Ön esetében mik azok a tüneteket leginkább előidéző, 
illetve rontó tényezők, és 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 könnyű, laza, világos ruhákat hordjon, használjon 

kalapot. 

• Meleg időben tartózkodjon légkondicionált helyen.  

• Meleg időben igyon bőven folyadékot, elsősorban vizet.  

• Szélsőségesen meleg, illetve hideg időben kerülje a megerőltető 

tevékenységeket. 

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, megfázással küzdő 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. 

• Az aktuális járványhelyzetnek megfelelően kérjen tanácsot 

háziorvosától vagy kezelőorvosától Önnek legmegfelelőbb védőoltás 

kapcsán. 

TÁJÉKOZTATÁS ASZTMÁS BETEGEK RÉSZÉRE A KORONAVÍRUS PANDÉMIA 
VONATKOZÁSÁBAN 
 
A Robert Koch Intézet (RKI) adatai szerint a COVID-19 fokozottan veszélyezteti az idős 
embereket és az olyan alapbetegségben szenvedőket, mint a légzőszervi 
megbetegedéssel élőket, beleértve a súlyos asztmás betegeket is, életkortól 
függetlenül.  
Különösen ajánlatos ezért betartani az általános magatartási szabályokat a COVID-19 
járvánnyal kapcsolatosan:  

• Amennyiben meg tudja oldani, minél többet tartózkodjon otthonában, kerüljön 

el minden nem feltétlenül szükséges csoportos találkozást, a közösségi 

rendezvényeket, a tömegben való mozgást, illetve a nagyobb létszámú 

vendégeskedést.  

• El nem kerülhető csoportos találkozás esetén igyekezzen legalább 2 méter 

távolságot tartani másoktól.  

• Tanácsos a hagyományos üdvözlések kerülése (kézfogás, ölelés, puszi).  

• Fontos a megfelelő távolságtartás az egyének között, különösen olyanoktól, 

akik betegek lehetnek, pl. köhögnek, tüsszögnek (általános szabály a minimum 

2 méter távolság és maximum 15 percnyi kontaktus légúti hurut tüneteit 

mutatókkal).  

• Lehetőség szerint javasolt a zsúfolt tömegközlekedés kerülése.  

• Rendszeresen mosson kezet szappannal és vízzel, mely tartson legalább 20 

másodpercig. Ezután alaposan szárítsa meg a kezét.  

• Amennyiben épp nincs lehetősége kézmosásra, a legalább 60%-os alkoholt 

tartalmazó kézfertőtlenítő szer alkalmazása is elfogadható.  

• Ne érintse meg az arcát (orr, szem, száj).  



 

 

• Papírzsebkendőbe köhögjön, tüsszentsen és a papírzsebkendőt biztonságos 

helyre dobja el.  

• Használjon eldobható papírtörlőket, papírzsebkendőket.  

• Ha nincs fertőzéses tünete, akkor nem kell maszkot viselnie azokon a helyeken, 

ahol nem kötelező a maszkviselés (az arcmaszk nehezítheti a légzést és 

felesleges, amennyiben Ön nem tünetes vagy kontaktszemély).  

• Tartalékoljon otthonában 14 napra elegendő tartós élelmiszert, higiéniai 

készítményt, takarítószert és gyógyszert arra az esetre, ha otthoni karanténra 

lenne szüksége.  

• Fokozottan tartsa be az általánosan ajánlott alapvető viselkedési és higiénés 

szabályokat. 

Ajánlások heveny légúti tünetek kialakulásának esetére asztmás betegek részére a 
COVID-19 járvánnyal kapcsolatosan: 

• Ha friss légúti fertőzésre jellemző tünetek jelentkeznének (láz, száraz vagy 

hurutos köhögés), azonnal forduljon telefonon háziorvoshoz. Fontos a 

környezeti anamnézis (kikkel találkoztak, külföldön járt egyén, kontaktszemély 

stb.) felvétele és a tünetek értékelése. Ezt követően kövesse a háziorvos 

utasításait. 

• Ha felmerül a koronavírus fertőzés lehetősége, akkor az előírt járványügyi 

eljárás indokolt. 

• Ez esetben ne osszon meg személyes használati tárgyakat senkivel. 

• Koronavírus fertőzés gyanúja vagy igazolt volta esetén, enyhe tüneteknél a 

beteg otthonában kezelhető. Ez igaz a láz (38 °C felett) mellett felső légúti 

tünetek megjelenésére. Fontos a lázcsillapítás (pl. paracetamol tartalmú 

gyógyszerekkel) és a bő folyadékfogyasztás. 

• Háziorvosával mindenképpen konzultáljon telefonon! 

• Koronavírus fertőzés gyanúja vagy igazolt fertőzés esetén, súlyos tünetek 

mellett szükség van a kórházi felvételre. Ezek a láz (38 °C felett) mellett 

megjelenő fulladás, nehézlégzés vagy tüdőgyulladás. Ez esetben hívja fel 

háziorvosát, aki az adott járványügyi helyzetben megjelölt kórházba való 

szállíttatásáról gondoskodik. 

 
 
 
Betegségspecifikus ajánlások asztmás betegek részére a COVID-19 járvánnyal 
kapcsolatosan: 
 

• A súlyos asztmában alkalmazott un. biológiai terápiák tekintetében nincs adat 

arra vonatkozóan, hogy fokoznák a COVID-19 vírus okozta szövődmények 

kialakulásának rizikóját. Ezért, amennyiben Ön ilyen kezelésben részesül, 



 

 

kezelőorvosával egyeztessen az injekció felírásának és gördülékeny 

beadásának módjáról, időpontjáról. 

• Győződjön meg róla, hogy több hétre elegendő mennyiségű gyógyszere és/vagy 

receptje van az asztma fenntartó kezelése tekintetében. Ez különösen fontos 

az inhalációs készítmények esetében. 

• Mivel asztma esetén az indokolt fenntartó kezelés 

elhagyása/dóziscsökkentése egészségkárosodást okozhat, nincs ok az 

alkalmazott terápia leállítására vagy dózismódosítására. 

• Amennyiben a tüdőgyógyászati beteg inhalációs készítményt használ, ennek 

azonos dózisban történő fenntartása mindenképp fontos és szükséges. 

• Egy inhalációs eszközt csak egy beteg használhat. 

• A legtöbb beteg inhalációs kortikoszteroid és hosszú-hatású béta-agonista 

kombinációs kezelést kap un. „spray” vagy „szárazpor-inhalátor” formájában. 

Ezek a készítmények az eddigi adatok alapján nem jelentenek veszélyt még 

igazolt COVID-19 fertőzés esetén sem, elhagyásuk viszont az asztma 

állapotromlásával fokozhatja egy esetleges vírusfertőzés (bármely légúti 

vírusfertőzés) esetén az asztmás roham kialakulásának valószínűségét. Ez igaz 

a csak inhalációs kortikoszteroidot kapó betegekre is. 

• Akut állapotromlás esetén a gépi porlasztók helyett javasolt az aeroszolos vagy 

szárazporinhalátoros kiszerelések preferálása. Állapotromlás esetén kövesse 

kezelőorvosa utasításait. 

• Bizonyos források a „kortikoszteroidok” használatának mellőzését javasolják a 

COVID-19 járvány ideje alatt. Ez a tanács kizárólag az injekcióban adott és a 

szájon át szedett kortikoszteroid készítményekre vonatkozik (inhalációs 

adagolásra nem vonatkozik, mivel ebben az esetben nincs immunszupresszív 

mellékhatás), és kizárólag abban az esetben, amikor használatuk javallata nem 

egyértelmű. 

• Amennyiben Önnek állapotromlása miatt kezelőorvosa kortikoszteroid szájon 

át vagy vénás formában történő alkalmazását javasolta, tartsa be a kezelőorvos 

utasításait. 

• Amennyiben Ön rendszeresen kortikoszteroid tablettát szed, ezen ne 

változtasson a COVID-19 járvány miatt. A nem kontrollált betegség 

veszélyesebb, mint az ennek kezelésére alkalmazott szájon át szedett szteroid, 

továbbá a szájon át adagolt szteroidkészítmények hirtelen abbahagyása 

veszélyes lehet. 

• Kérjük, továbbra is használja az inhalátoros fenntartó gyógyszereit, s ha a 

tünetei rosszabbodnak, kövesse a kezelőorvostól kapott utasításokat. 

• A dohányzás fokozza a COVID-19 vírus okozta szövődmények kialakulásának 

rizikóját. 



 

 

• Nem szükséges kiegészítő megelőző gyógyszerek, táplálék kiegészítők, 

„immunstimulánsok” szedése. Az extrémen emelt dózisú C-vitamin ronthatja a 

vesék működését. 

 

Allergia 
 

Valószínűleg tapasztalta már, hogy bizonyos körülmények között tünetei gyakrabban, 
vagy erősebben jelentkeznek. Próbálja beazonosítani, hogy az Ön esetében mik az 
asztma 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. 
 
Poratka 
A poratka emberi hámsejtekkel táplálkozó mikroszkopikus élőlény, amely a házi 
porban él, és ürüléke allergiás reakciókat válthat ki. A poratkák legszívesebben az 
ágyneműben, matracban, kárpitozott bútorokban, szőnyegben, plüssjátékokban 
telepszenek meg. Legjobban 20–30 Celsius‐fok között, 65‐80%-os relatív 
páratartalomban érzik jól magukat, és szaporodnak. Egy gramm porban akár 200 
háziporatka is lehet.  
 
Mindezek miatt a következő ajánlásokat szükséges megfontolnia: 
 

• Hetente cseréljen ágyneműhuzatot, melyet legalább 60 Celsius‐fokon mosson. 

• Cserélje le állati vagy növényi anyagból készült matracait, kárpitjait szivacsra, 

szintetikus anyagokból készült matracra. Ma már kapható atkák számára 

átjárhatatlan anyagból készült matrac, huzat, illetve ágynemű. 

• Naponta kiadósan szellőztessen, különösen a hálószobában. Ha teheti, ne 

ágyazzon be, hagyja az ágyneműt egész nap szabadon. 

• A hálószobájában (és lehetőleg egységesen az egész lakásban) tartson 

körülbelül 20 Celsius‐fokos állandó hőmérsékletet, és ügyeljen arra, hogy a 

relatív páratartalom ne menjen 60% fölé. Tanácsos egy megbízható barométer 

beszerzése, mely jelzi ezeket a változásokat. 

• Semmilyen növényt, háziállatot ne tartson, ne engedjen a hálószobába. 

• A szőnyegeket lehetőleg mellőzze, a parketta, járólap könnyen és egyszerűen 

pormentesíthető. 



 

 

• Minden egyéb ún. „porfogót” (falvédők, plüssállatok, textilalapú tapéta, textil 

lámpaernyő) távolítson el a lakásból. 

• A portörléshez használjon nedves törlőruhát és porvédő arcmaszkot. Még jobb 

azonban, ha megoldható, hogy egyáltalán ne Ön takarítson. 

• Porszívójához használjon mikroszűrőt, amelyet gyakran cserélhet. 

Pollenek 
 
A pollenek a levegőben található virágporszemcsék, amelyeket belélegezve az 
allergiás tünetek erősödnek. Tavasszal és nyáron különösen magas a levegő 
pollentartalma, amely asztma eseten állapotrosszabbodást válthat ki. A levegőben 
található pollen mennyisége az időjárással akár óráról órára változhat. A pollenek 
jelenléte gyakorlatilag a telet kivéve minden hónapban jellemző. Az erősen allergén 
mogyoró virágzása már február közepétől okozhat tüneteket, ezért minden nap figyelje 
a pollenjelentést, és ennek megfelelően alakítsa szabadtéri programjait. Ha a levegő 
pollentartalma magas, akkor lehetőség szerint délelőtt intézzen el mindent, és délután 
már ne menjen a szabadba, mert ilyenkor a pollenkoncentráció magasabb. 
 

• Az erős pollenszezon idején tartsa az ablakokat zárva, csak késő este 

szellőztessen. 

• Ne teregesse ruháit a szabadban. 

• Zuhanyozzon lefekvés előtt, és ha a szabadban volt, mindig öblítse át a haját is. 



 

 

 

 

Háziállatok 
 
Az állatok bőrének faggyúmirigyei által termelt, valamint az állatok nyálában található, 
az állatok szőrén megtelepedő fehérjék szintén kiválthatnak allergiás reakciókat. 
Különösen veszélyes időszak a tavaszi és őszi vedlés ideje. A legjobb, ha nem szerez 
be új háziállatot, ha pedig már van otthonában háziállat, a következőket érdemes 
megfontolnia: 
 

• Tartsa a háziállatot házon kívül, vagy limitálja mozgásterét néhány helyiségre a 

lakásban. A hálószoba mindenképpen legyen számára tiltott terület. 

• Kedvence megérintése után mindig mosson kezet. 

• Kedvencét hetente egyszer fürdesse a számára megfelelő ápolószerrel! 

• Hetente legalább kétszer, de ha lehet, akár naponta porszívózzon, ehhez 

használjon arcmaszkot. 

 



 

 

Penészgomba 
 
A penészgomba egy mikroszkopikus gombafaj, amelynek spórái megtalálhatók a 
levegőben, a pollenekhez hasonlóan. Általános allergén, nyári időszakban gyakran 
fordul elő a levegőben, de egész évben okozhat tüneteket, ha a lakásban is jelen van.  
Főbb elfordulási területei a lakásban a fürdőszoba és a mosókonyha, a szabadban 
pedig a gyep, széna, levélhalom, és a gombák környezetében fordul elő leggyakrabban. 
 

• Tartsa a lakás vizes helyiségeit tisztán és szárazon. Főzéskor, zuhanyozás után 

szellőztessen, hogy a gőz, pára és nedvesség eltávozhasson és a helyiség 

száraz maradjon. 

• Ne használjon párásítót a lakásban. 

• Ha szükséges, szerezzen be egy páramentesítő készüléket, amely gondoskodik 

arról, hogy a levegő páratartalma ne haladja meg a 60%-ot. Tisztítsa 

rendszeresen a berendezést, és rendszeresen cserélje annak szűrőjét. 

• Bizonyosodjon meg arról, hogy a vízvezetékek a falban eresztésmentesek, 

valamint arról, hogy a nyílászárók a fűtési szezonban is megfelelően szellőznek. 

• Ne szüntesse meg a lakás természetes levegőáramlását hermetikus 

szigeteléssel. 

• Csökkentse a szobanövények számát, mert a virágföldben könnyen 

megtelepszik a penészgomba. 

Irritáló környezeti hatások 
 

• Lehetőleg kerülje a forgalmas utakat, közlekedési dugókat, ahol nagy 

mennyiségű benzinfüst kerül a levegőbe, és ne járassa autója motorját 

feleslegesen. 

• Ne használjon fatüzelésű kályhát vagy kandallót. 

• Kerülje az erős illatokat vagy szagokat, mint parfüm, hajlakk, festék, tisztítószer, 

rovarirtók. A szobai és WC illatosítók is okozhatják tünetei erősödését. 

• Hideg időben tegyen sálat orra és szája elé. 

• A megfázás és fertőzések az Ön számára fokozottan veszélyesek, ezért mindig 

időben gondoskodjon a védőoltásról, mindig alaposan mosson kezet. 

• Tartson minden vegyszert távol életterétől jól elzárt helyen. 



 

 

 
Készült az ÁNTSZ és az Országos Környezet egészségügyi Intézet (OKI) adatai alapján. 

Készítette: dr. Csontos Diána, gyógyszerész  
 
 

Rendszeres testmozgás bevezetése 

 
A testmozgás szerepe  
Korábban bevett ajánlás volt a súlyos asztmás betegek esetében a kímélő életmód és 
a rendszeres testmozgás mellőzése. Ennek köszönhetően azonban egyre több beteg 
esetében diagnosztizáltak elhízást, amely tovább rontja a légzésfunkciókat. 
Mára ez a nézet megváltozott, felismerték, hogy a gyógyszeres kezelések mellett a 
súlyos asztmás betegeknek is szükségük van rendszeres, az életkorukhoz, az 
életvitelükhöz, és különösképpen a betegségük stádiumához igazított testmozgásra, 
amelynek célja a légzőszervi betegségekben szenvedők esetében az állóképesség és 
a szervezetük ellenállóképességének javítása. Ennek következtében a légzésfunkciós 
értékek javulnak, aminek hatására egy belégzéssel több oxigénhez jut a szervezet. 
 
A testmozgás legfőbb 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, azzal már óriási lépést tesz a 
jobb minőségű élet felé. Ha már hozzászokott és természetessé vált, hogy a nap adott 
pontján kicsit átmozgatja magát, a jövőben könnyebben fog változtatni a 
mozgásformán, vagy annak időtartamán. Az elvégzett mozgásterápiáról mindig 
tájékoztassa kezelőorvosát a vizitek során. 
 

Az alábbiakban néhány olyan kíméletes mozgásformát kívánunk bemutatni, amelyek 
segítségével, évszaktól függetlenül kontroll alatt tarthatja és csökkentheti asztmás 
tüneteit, melynek következtében életminősége is javulhat: 
 
Bemelegítés és levezetés 



 

 

Mindenekelőtt nagyon fontos a testedzés előtt végzett bemelegítés, mert ezzel is 
csökkenthető a rosszullét kialakulásának valószínűsége. Az edzés végén pedig 
néhány perces nyújtózás vagy más, kevésbé megerőltető mozgás lehetővé teszi a 
légutak fokozatos hőmérsékletcsökkenését, amivel elkerülhetők az edzés utáni 
kellemetlen tünetek. 
 
Gyakorlatok 
 
1. gyakorlat - Lépcsőzés: 
Az első szint esetében 2 percen keresztül lépcsőzzön, és számolja, hányszor tudja 
megtenni az előírt 5 lépcsőfokot ez idő alatt. (5 lépcső fel, majd ugyanaz lefele = 1 
forduló az eredmény lejegyzésekor.) Az adott naphoz írja be a sikeres ismétlések 
számát. Így idővel látja, hogyan fejlődik az állóképessége, és továbbléphet a következő 
szintre. Ajánlott egy gyakorlati szintet legalább 1 héten át csinálni anélkül, hogy 
átlépne a következő szintre, így sokkal látványosabb 
összehasonlító eredményeket kaphat. 
 
2. gyakorlat - Séta: 
Ezt otthonában is végezheti, akár a nappaliban is sétálhat körbe. Az első szint 
esetében itt sétáljon 4 percet, félidőben (tehát 2 perc elteltével) pihenjen 1 percet. Ha 
ez már könnyedén megy, akkor lépjen a következő szintre. Mindig félidőben tartson 1 
perc szünetet. Akár otthon, akár az utcán végzi a gyakorlatot, jelöljön ki magának egy 
bizonyos távolságot mértékegységül, és ahhoz viszonyítson! Itt is ajánlott egy 
gyakorlatszintet egy hétig csinálni. 
 
Figyelem! 
Feltétlenül akadálymentesítse a környezetet, mielőtt a lépcsőzésbe vagy sétába 
belekezd, és mindig legyen lehetősége – főként a lépcsőzés során – 
megkapaszkodni! Ne végezze a gyakorlatokat erején felül, lassan, de biztosan emelje 
a mennyiséget. Mielőtt belekezd bármilyen testmozgásba, feltétlenül konzultáljon 
kezelőorvosával! 
 
 
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 légzőtorna lényege a tudatos, mély légzések kombinálása mellkas-, kar- és 
gerincmozgásokkal. A légzőtornagyakorlatokkal növelhetjük a légzési levegő 
mennyiségét, jobban át tudjuk szellőztetni a tüdőt és javítjuk az oxigén ellátottságot.  
 



 

 

Fontos a tudatos légzéskontroll elsajátítása, vagyis, hogy figyelmünket a légzésünkre 
irányítsuk. Egy ilyen, tudatos légzéstechnika az ajakfékes kilégzés, mely során az orron 
át, pár másodperces belégzés után a kilégzést szájon át, csücsörített ajakkal, lassan, 
lazán 6-8 másodpercre nyújtva végezzük. A kiáramlás útjába formált ajkak mögött 
pozitív nyomás alakul ki, amely nyitva tartja a légutakat, segít elkerülni azok 
összeesését és a levegő bent rekedését. Ez a módszer alapvető technika a 
nehézlégzés megelőzésére, csökkentésére, mely idővel automatizmussá is válhat, így 
nem jelent megterhelést az Ön számára. 
 
A nehézlégzés kezelésére bizonyos testhelyzeteket is alkalmazhatunk. 
Leggyakrabban ülve vagy állva, a törzset 40-45 fokban előre döntve, a karokat a térden, 
asztalon vagy a falon megtámasztva helyezkedünk el. Az alábbi ábrák a lehetséges 
pozíciókat mutatják. Ezekkel a pozíciókkal a belégzőizmok helyzetén jelentősen 
javíthatunk, ezáltal a légzést könnyíthetjük.  
 

 

További légzéstechnikákról és tüdőrehabilitációs lehetőségekről tájékozódhat 
kezelőorvosánál! 
 

Dohányzásról való leszokás 
 

Mint Ön előtt is ismeretes, a dohányzás számos hosszútávú egészségkárosító 

veszélyt rejt, erre hívja fel a figyelmet az Egészségügyi Világszervezet (később: WHO) 

is 2021-es, a globális dohányjárványról szóló jelentésében. A jelentés szerint csak az 

elmúlt évben világszerte több, mint nyolcmillió haláleset történt a dohányzással 

összefüggő betegségek (pl. tüdőrák, COPD, szív- és érrendszeri betegségek vagy 

tuberkulózis) kapcsán. 



 

 

A dohányfüstben megtalálható vegyületek többsége mérgező és számos közülük 

egyenesen rákkeltő vegyületnek minősül. Fontos hangsúlyozni, hogy az ún. passzív 

dohányzás, azaz a környezetében élő dohányosok füstjének tartós belélegzése is 

legalább annyira káros, mint maga az aktív dohányzás. A dohányzás során 

felszabaduló káros vegyi anyagok legnagyobb része a passzív dohányzás útján is 

kifejtheti a hatását. Ezen felül az ún. harmadlagos dohányzás is veszélyes lehet, ami 

abból adódik, hogy a dohányfüstben lévő káros anyagok és bomlástermékek apró 

szemcséi a bútorkárpitban, szőnyegben, függönyben, ruházatban stb. „megülnek”, 

melyek a légzés során a tüdőbe jutva ugyancsak káros hatásúak. 

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. 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 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 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 

• csökken a más társbetegségekre való hajlam  

• 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 használhatja fel (pl. utazás, öltözködés, színházjegy, ajándékozás, 

bármi, amire régóta vágyik) 

Az alternatív dohánytermékekről  

A WHO az új és feltörekvő dohánytermékekről nemrégiben közzétett jelentésében 

bemutatja, hogy számos országban jelentős előrelépés tapasztalható a dohányzás 

elleni küzdelemben. Azonban úgy látják, hogy ezt a „győzelmet” veszélyezteti az új 



 

 

nikotin és dohánytermékek megjelenése (pl. az e -cigaretta, és az ún. hevítéses 

dohánytermékek) növekvő népszerűsége. Ennek oka, hogy sok országban még nem 

szabályozták hatékonyan ezen alternatív dohánytermékeket (Magyarországon már 

szabályzott formában van jelen a piacon). 

Az e-cigarettát és a hevítéses dohánytermékeket (IQOS – I Quit Ordinary Smoking) 

gyakran a dohányzás egészségesebb alternatívájaként emlegetik. Az e-cigaretta 

esetén a nikotint standard mennyiségben szívja be a dohányos, így a függőségből nem 

gyógyul ki és emellett az e-cigarettában lévő folyadék számos más alkotórészének 

egészségre ártalmas anyagaival is kapcsolatba kerül. A nikotin szerepet játszik az 

ateroszklerózis, a koronáriaszklerózis, így az ischaemiás szívbetegségek 

kialakulásában, és szerepe van a daganatok áttétképzésében is. Emellett az e-

cigaretta alkotórészei fokozzák az oxidatív stresszt, megnövelik a légúti gyulladások 

kockázatát (növelik az ún. gyulladásos citokinek produkcióját, és csökkentik a 

szervezet immunműködésének hatékonyságát).  

Az e-cigaretta káros hatásai között kell említeni azt is, hogy a fiatalok esetében „kapu” 

effektus érvényesül, vagyis az így bevitt nikotin is addikciót eredményez, s rávezetheti 

a fiatalt a ha¬gyományos cigaretta használatára. Do¬hányosoknál csökkenti a 

leszokási motivációt azt a hitet keltve, hogy voltakép¬pen az illető már leszokott azzal, 

hogy váltott. Jelen ismereteink birtokában azonban ki¬jelenthető, hogy az e-cigaretta 

nem al¬kalmas eszköz a dohányzásról való leszokásra. Használata során ugyan 

kevesebb ká¬ros anyag juthat a szervezetbe, de alko¬tórészei között bizonyítottan 

rákkeltő anyagok is vannak, amelyekkel szemben csak a zérótoleranciának lehet helye. 

A dohányipar újabb „találmánya” az ún. IQOS (I Quit Ordinary Smoking). Ez a készülék 

füstmentesen, 350 fokon hevíti a dohányt, melynek az ily módon keletkezett a gőzét 

szívja le a tüdőbe a használója. Ez a fajta dohányzási mód több káros anyagot juttat a 

tüdőbe (pl. kátrányt, CO-t, organikus savakat), mint az e-cigaretta. Nikotintartalma 

révén ugyanazokkal a következményekkel jár, mint a hagyományos cigaretta vagy a 

nikotintartalmú e-cigaretta, vagyis nem szünteti meg a függőséget, hanem fenntartja 

azt. 

 

Forrás: 

• WHO jelentése a globális dohányjárványról 2021 - Az új termékek, például az e 
-cigaretta és a dohánymelegítők veszélyeztethetik a dohányzás elleni 
küzdelemben elért haladást: a DGP egészségügyi politikai intézkedéseket kér. 
Sajtóközlemény 2021. augusztus 5 -től 

• A TÜDŐGYÓGYÁSZAT – EGY PREVENCIÓÉRZÉKENY SZAKMA 2017. 10. 09. | 
MTT HÍRMONDÓ (Dr. Kovács Gábor) 
https://tudogyogyasz.hu/News/News/21340 

 



Forrás: DayMed Kft., 2021, Kapj levegőt eozinofil asztmásan is! Betegtájékoztató füzet, 

2022. 05. 11. 

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!



 

 

Súlyos (eozinofil) asztma tájékoztató 2. 
Önnél orvosa asztmát diagnosztizált, mégpedig annak súlyos formáját. Bizonyára 

orvosa is sok információval ellátta már betegségére vonatkozóan, illetve talán már 

más forrásokból is igyekezett tájékozódni állapotával kapcsolatban. Éppen ezért jelen 

tájékoztatónk elsődleges célja, hogy ismertessük az asztma kezelésére jelenleg 

rendelkezésre álló lehetőségeket. 

Tudja meg, mi történik a szervezetében és hogy mit tehet ellene! Minél jobban 

megismeri a betegségét és hatásait, annál felkészültebben veheti fel vele a harcot! 

Tudnivalók az asztmáról!  

Az asztma a tüdő hörgőinek krónikus gyulladásos betegsége. Ennek során a hörgők 

nyálkahártyája megduzzad, simaizomzatuk pedig görcsösen összehúzódik. Ezek a 

kedvezőtlen folyamatok a légutak beszűkülését okozzák és a be- illetve kilégzés 

egyaránt akadályozottá válik, ami légszomjhoz és nehézlégzéshez vezet.  

Az asztma betegség egy hosszú ideig fennálló állapot, amely a tudomány mai állása 

szerint nem gyógyítható, ugyanakkor eredményesen kezelhető. Bizonyított, hogy az 

asztma életminőséget rontó tünetei rendszeres, célirányos gondozással, megfelelő 

gyógyszeres terápiával kontroll alatt tarthatóak. A helyzetet súlyosbíthatja, hogy a 

gyulladás hatására fokozódik a légutak váladéktermelése, ami a légcsere további 

akadályozottságát idézi elő. Súlyos eozinofil asztmáról akkor beszélünk, ha a 

betegség kezelésében szokványosan alkalmazott gyógyszerek (pl. kortikoszteroidok, 

hörgtágítók) nem hozzák meg a várt javulást.  

Súlyos eozinofil asztmában a tünetek hosszabb ideig és súlyosabb formában 

jelentkeznek, akadályozhatják önt mindennapi tevékenységei ellátásában vagy az 

éjszakai pihenésben is. A súlyos eozinofil asztma tünetei nehezebben kontrollálhatók, 

ami például azt is jelenti, hogy gyakrabban lépnek fel asztmás rohamok, és azok 

súlyosabb következményekkel járhatnak.  

Súlyos eozinofil asztmában orvosa a betegség enyhébb formájában alkalmazott 

szerek használatát gyakrabban és nagyobb dózisban javasolhatja, illetve kiegészítő 

terápia is szükségessé válhat. 

Ha önnél orvosa súlyos eozinofil asztmát diagnosztizált, akkor az átlagosnál is 

fontosabb, hogy a kezelés során kövesse az orvos utasításait, jelenjen meg a 

megbeszélt kontrollvizsgálatokon, illetve pontosan tisztában legyen azzal, milyen 

tünetek észlelése esetén kell haladéktalanul orvosi segítséget kérnie. Az orvosi 

utasítások betartása mellett legalább ennyire fontos, hogy igyekezzen kiküszöbölni 

életéből azokat a tényezőket, melyekről tudja, hogy tüneteit súlyosbítja vagy rohamot 

provokál. 



 

 

Ne adja meg magát a betegségnek, inkább tájékozódjon a lehetőségeiről! Minél jobban 

megismeri a betegséget és hatásait, annál felkészültebben veheti fel vele a harcot! 

Kiknél alakulhat ki asztma? 

A betegség elvileg bárkinél kialakulhat, de az esetek többségében gyermekkorban 

jelentkeznek az első tünetek. Az asztma gyakori kórképnek tekinthető, hiszen a 

statisztikák szerint körülbelül minden tizedik gyermeknél, illetve minden huszadik 

felnőttnél áll fenn a betegség valamilyen súlyosságú formája. Vannak családok, ahol 

több családtag is érintett, de ez nem törvényszerű, az asztmás betegek jelentős 

részének családjában ugyanis más személynél nem fordult elő hasonló betegség. 

Milyen tünetei lehetnek az asztmának?  

Az asztma legáltalánosabb tünete a zihálás, légzési nehezítettség, esetleg köhögés. 

Emellett felléphet légszomj és/vagy mellkasi nyomásérzés is. A tünetekkel járó 

időszak hossza egyénenként és alkalmanként igen különböző lehet, tarthat 

percekigórákig, de akár napokig-hetekig is.  

Amikor az asztma tüneteiről beszélünk, különbséget kell tennünk a betegség enyhe, 

közepesen súlyos és súlyos formája között: 

• Enyhe, nem kezelt asztma eseteiben az enyhe tünetek (pl. enyhe zihálás, némi 

köhögés) csak időszakosan, például légúti fertőzés kapcsán, pollenszezonban vagy 

sportolás közben lépnek fel, máskor azonban semmilyen tünet nem jelentkezik.  

• Közepesen súlyos, nem kezelt asztma eseteiben zihálással és köhögéssel járó 

időszakok jelentkeznek, gyakran inkább csak az éjszakai órákban vagy reggel ébredés 

után. Az említett tüneteket időnként légszomj is kísérheti.  

• A súlyos eozinofil asztmás roham jellemzője a heves zihálás, mellkasi feszítés és 

légzési nehezítettség, ami akár olyan fokú is lehet, ami megnehezíti vagy lehetetlenné 

teszi a beszédet. Súlyos tünetekkel járó rohamok olyan betegeknél is előfordulhatnak, 

akiknek tünetei egyébként csak enyhék. 

Legyen tisztában azzal, milyen tünetek észlelésekor kell azonnal orvosi segítséget 

kérnie, mentőt hívnia. Általános szabályként azt mondhatjuk, hogy a szokásos 

rohamoldó kezelésre nem szűnő súlyos zihálás, köhögés, légzési nehezítettség, 

légszomj, mellkasi szorítás vagy fájdalom esetén szükséges haladéktalan orvosi 

kezelés. 

Ha azt érzi, hogy:  

- légzése szapora 

- extrém légszomj kínozza, 

- nem tud végig mondani egy egyszerű mondatot 

- zavart vagy indokolatlanul izgatott, és 



 

 

- panaszait a szokásos inhalációs szer nem szünteti, akkor ne késlekedjen orvosi 

segítséget kérni.  

Amennyiben kórházi ellátás tűnik szükségesnek, feltétlenül vigye magával az 

inhalációs kezeléshez használt eszközeit; jelenleg használt gyógyszereit (az asztmára 

és más betegségeire kapott gyógyszereit egyaránt); tüneti naplóját; valamint 

asztmakezelési tervét. Ezzel nagyon sokat segít a sürgősségi ellátást nyújtó 

egészségügyi szakembereknek ahhoz, hogy az állapotához és betegségéhez 

legjobban illeszkedő ellátást biztosítsák az ön számára. 

Milyen tényezők hajlamosíthatnak a tünetek súlyosbodására?  

Az asztma lefolyására jellemző, hogy jobb – akár teljesen tünetmentes – időszakok és 

súlyosabb tünetekkel járó periódusok (úgynevezett fellángolások) váltják egymást. 

Vannak esetek, amikor nem adható meg pontosan, mi idézte elő az átmeneti 

állapotrosszabbodást, ám a legtöbb esetben konkrét tényezők valószínűsíthetők a 

tünetek súlyosbodásának hátterében. 

Ilyen tényezők (úgynevezett triggerek) lehetnek az alábbiak (a teljesség igénye 
nélkül): 

• Gyulladások: Heveny légúti fertőzések (infekciók) kapcsán az asztma tünetei 

súlyosbodhatnak. A tünetek fellángolásához vezethet akár banális nátha, megfázás, 

de alsó légúti fertőzések (tüdőgyulladás) is.  

• Fizikai megerőltetés: Fokozott testi igénybevétel kapcsán asztmás fellángolás 

jelentkezhet. Ezzel kapcsolatban azonban meg kell jegyezni, hogy az asztmával élő 

személyek számára is kívánatos és kedvező hatású a fizikai aktivitás, ezt azonban 

mindig kellő körültekintéssel, orvossal történt konzultációt követően szabad 

elkezdeni. Ha a testmozgás tüneti rosszabbodást vált ki, akkor ez akár arra is utalhat, 

hogy a gyógyszeres kezelés beállítása nem megfelelő, azt módosítani szükséges, 

ezért az ilyen esetekről mindig tájékoztatni szükséges a kezelőorvost.  

• Allergia: Az allergia azt jelenti, hogy a szervezet túlérzékenységi reakcióval válaszol 

bizonyos külső körülményekkel szemben. Allergiás reakciót válthat ki az arra 

érzékenyeknél, például pollen, poratka vagy penészgomba; állati szőr; egyes 

gyógyszerek (pl. aszpirin, egyéb gyulladáscsökkentők, bizonyos szívgyógyszerek, pl. 

béta-blokkolók); más vegyi anyagok (kemikáliák; pl. festékek, oldószerek, szennyező 

anyagok), illetve bizonyos élelmiszerek (ám ezek asztmában ritkábban játszanak 

szerepet).  

• Dohányzás: Amennyiben Ön dohányzik, és orvosa asztmát diagnosztizált Önnél, 

minél hamarább hathatós erőfeszítéseket kell tennie a dohányzásról való eredményes 

leszokásra. Kezelőorvosától kaphat tájékoztatást arról, hogy lakóhelye közelében vagy 

az interneten hol talál szakemberek által irányított leszoktató programokat, illetve 



 

 

milyen egyéb segítséget kaphat ahhoz, hogy végleg képes legyen letenni a cigarettát. 

Nagyon fontos hangsúlyozni azt is, hogy nemcsak az ronthatja a tüneteit, ha Ön 

dohányzik, hanem az úgynevezett passzív dohányzás is, azaz a környezetében élő 

dohányosok füstjének belélegzése. Sőt akár az úgynevezett harmadlagos dohányzás 

is veszélyes lehet, ami abból adódik, hogy a dohányfüstben lévő káros anyagok és 

bomlástermékek apró szemcséi a bútorkárpitban, szőnyeg ben, függönyben, 

ruházatban stb. „megülnek”, melyek a légzés során a tüdőbe jutva ugyancsak káros 

hatásúak.  

• Mentális tényezők: Sokan szeretik elfelejteni, de testünk és lelkünk szoros 

kölcsönhatásban, egymástól elválaszthatatlanul működik, ezért akár lelki tényezők (pl. 

stresszes élethelyzet) is vezethetnek az asztma tüneteinek fellángolásához. 

CSAK POZITÍVAN!  

• Egy kis optimizmus segít átlendíteni az akadályokon. Persze ezt könnyebb mondani, 

mint megvalósítani. Ebben segíthet a baráti, rokoni támogatás, és pár motiváló cél.  

• Nyisson a család és a barátok felé, mert így könnyebben talál megértő fülekre!  

• Keressen a közelben betegegyesületet, ha nincs, találjon sorstársakat, kérje 

egészségügyi dolgozók segítségét, és hozzanak létre egyet! 

Hogyan történik a kivizsgálás, ha felmerül, hogy tüneteimet akár asztma is 

okozhatja?  

Az asztma diagnózisát többnyire már a tünetek alapján felállíthatja az orvos, ezért a 

kivizsgálás a tünetek alapos kikérdezésével, azaz az anamnézis (kórelőzmény) 

felvételével kezdődik: mióta és milyen tünetei állnak fenn; észrevett-e olyan 

körülményt, ami a tüneteit gyaníthatóan kiváltja vagy súlyosbítja; illetve fordult-e már 

elő a családban hasonló tünetegyüttes. A tünetek és a trigger faktorok elemzéséhez 

hatalmas segítséget jelenthet tüneti napló vezetése, melybe feljegyzi a tünetek 

jelentkezésének időpontját, jellegét, súlyosságát, időtartamát és körülményeit. A 

tüneteknek, illetve az azok felléptekor fennálló körülmények és behatások összevetése 

alapján az orvos már az elején némi képet kaphat akár a trigger tényezők köréről is 

Az anamnesztikus adatokon túl leginkább az alábbi vizsgálómódszer lehet az orvos 

segítségére a diagnózis felállításában:  

A légzésfunkciós vizsgálat (spirometria) során erre alkalmas berendezéssel méri az 

orvos a kilélegzett levegő mennyiségét, illetve a kilégzés dinamikáját. A spirometriás 

leleten két érték érdemel kiemelt figyelmet:  

1) az úgynevezett forszírozott (erőltetett) kilégzési térfogat (volumen) 1 másodpercre 

vonatkozó értéke (FEV1); és  

2) a forszírozott kilégzési kapacitás, azaz az egy kilégzéssel kifújt levegő térfogata. 



 

 

Fontos megjegyezni, hogy a légzésfunkciós értékek normáltartománya az életkortól, 

nemtől és testmagasságtól függően is változó lehet, ezért mindig az orvos feladata és 

felelőssége a leleten szereplő adatok értelmezése.  

A másik lényeges dolog, amivel tisztában kell lenni, hogy tünetmentes időszakokban 

a spirometria akár normális eredményt is adhat, ezért a negatív lelet önmagában nem 

zárja ki asztmás megbetegedés fennállását.  

Az adott beteg esetében szükséges egyéb vizsgálatok köréről az orvos dönt a tünetek 

és egyéb körülmények ismeretében. Bár a protokoll nem követeli meg, de gyakran sor 

kerül allergia tesztre is. 

Tudjon meg többet a módszerekről, amelyek segítik a gyógyulásban! Milyen 

lehetőségek állnak rendelkezésre az asztma kezelésére?  

Az asztma kezelésének célja alapvetően kettős: tünetmentes időszak biztosítása a 

tünetek megelőzésével; illetve rohamok idején a tünetek enyhítése (rohamkontroll). 

Erre a következő lehetőségek közül választhat az orvos:  

Az asztma kezelésének fontos eszközei az úgynevezett inhalerek, melyek segítségével 

a bennük lévő hatóanyagot finom permetté porlasztva juttathatja a beteg a légútaiba. 

Ezen eszközök használatával a tünetek megelőzését, az akut tünetek 

enyhítését/megszüntetését célzó, illetve a hosszú távú fenntartó kezelést biztosító 

gyógyszerek is alkalmazhatók. 

Az inhalációs eszközök első használata előtt az orvos vagy szakképzett egészségügyi 

dolgozó megtanítja Önt annak helyes használatára, majd ellenőrzi, hogy sikerült-e 

elsajátítania a rendeltetésszerű használat szabályait. Fontos tudnia, hogy csak 

megfelelő módon, időzítéssel és adagolással alkalmazott inhalációs kezeléssel érhető 

el a kívánt terápiás hatás.  

A tünetcsökkentő szerek (pl. terbutalin, szalbutamol) a légutak körüli izomzat 

elernyesztése révén biztosítják a légutak szabad átjárhatóságát.  

A gyulladáscsökkentő (megelőző) szerek (pl. szteroidok) napi rendszeres 

használatával enyhíthető a gyulladás, ezáltal csökkenthető a tünetek jelentkezésének 

esélye.  

Fenntartó kezelés céljára hosszú (elhúzódó) hatású hörgtágítókat és 

gyulladáscsökkentő gyógyszereket rendelhet Ön számára orvosa. 

A szükséges hatóanyagok nemcsak porlasztó segítségével, hanem tablettás vagy 

injekciós formában is bejuttathatók szervezetbe. Erre általában akkor kerül sor, ha 

inhalációs terápiával önmagában nem sikerül elérni a kívánt terápiás hatást. 

Nincs olyan terápiás séma, ami minden beteg számára egységesen hatásos lenne, 

ezért minden beteg számára egyénre szabott terápiás terv felállítása szükséges. A 

dózis meghatározásakor orvosa – nagyon leegyszerűsítve – azt az elvet fogja követni, 



 

 

hogy a gyulladáscsökkentő célú gyógyszereket mindig abban a legkisebb dózisban 

alkalmazza, ami már megfelelő tüneti kontrollt biztosít, míg fennálló tünetek esetén 

előbb nagyobb dózisban adja a gyógyszert, majd a tünetek megszűnését vagy jelentős 

javulását követően a gyógyszer adagját fenntartó szintre csökkenti. 

A fentiek alapján látható, hogy a gyógyszeres terápia mindig az Ön aktuális 

állapotához igazodik, ezért akár inhalációs, akár tablettás vagy injekciós gyógyszeres 

kezelésről van szó, kiemelten fontos, hogy az alkalmazása ideje, gyakorisága és 

dózisa tekintetében szigorúan tartsa magát orvosa utasításaihoz! 

De mit jelent tulajdonképpen a terápiás terv? 

A terápiás tervet az Önt gondozó orvossal együtt, az ő szakmai útmutatásai alapján 

állítják össze, természetesen a lehetőségekhez mérten figyelembe véve az Ön kéréseit, 

preferenciáit is. Optimális esetben írásban is kézhez kapja a terápiás tervet, melyet 

aztán a rendszeres kontrollvizsgálatok során megvitatnak orvosával, aki időről-időre 

végrehajtja rajta az ön állapotához igazodó módosításokat. 

Bár talán csak formalitásnak tűnik, ne becsülje alá a terápiás terv jelentőségét! 

Tudományos kutatások bizonyítják, hogy azok a betegek, akik már a kezelés kezdetén 

kézhez kapták írásos kezelési tervüket, könnyebben tudták uralni az asztma tüneteit, 

kevesebb nehézséget támasztott számukra állapotuk kézben tartása és 

magabiztosabbak voltak abban, hogy maguk is aktív részesei betegségük 

kezelésének. 

FONTOS! Ha nem biztos abban, amit orvosa elmondott, vagy bizonytalan valamiben, 

nyugodtan kérdezzen. 

Az asztma kezelésére már újabb kezelések, gyógyszerek is rendelkezésre állnak. Mit 

jelent például a biológiai terápia? 

 Az asztma kezelésének újabb iránya a biológiai terápia alkalmazása. A biológiai 

terápiában alkalmazott hatóanyagok a gyógyszerek olyan új formái, melyek merőben 

eltérő hatásmechanizmus révén fejtik ki hatásaikat, mint az asztma kezelésében 

hagyományosan használt gyógyszerek. Jelenleg biológiai terápiát elsősorban az 

úgynevezett eozinofil asztma, illetve a súlyos allergiás asztma eseteiben ajánl fel az 

orvos betegei számára. 

A biológiai szerek hatása azon alapszik, hogy lassítják vagy leállítják az asztma tünetei 

mögött meghúzódó gyulladás kialakulásához és tartós fennállásához vezető 

folyamatokat a szervezetben. Az asztma biológiai terápiájában alkalmazott szerek 

közé tartozik például az omalizumab, a mepolizumab, a reszlizumab és a 

benralizumab. 

A biológiai terápia az esetek túlnyomó többségében hatásos és biztonságos. Ritka 

esetekben előfordulhatnak mellékhatások, melyek azonban zömmel enyhék és 



 

 

átmeneti jellegűek. Ilyen mellékhatás lehet az injekció beadási helyén fellépő fájdalom, 

a fejfájás, az általános fáradtságérzés vagy megfázásra emlékeztető tünetek 

jelentkezése. A lehetséges mellékhatásokról bővebben az egyes gyógyszerek 

betegtájékoztatóiban olvashat.  

A sikeres kezelés az előírások betartásával kezdődik. Ha nem biztos valamiben, inkább 

ellenőrizze még egyszer a teendőket vagy kérdezzen! A megfelelő szokások 

kialakítása segít abban, hogy végig kitartson a kezelés során. 

Az alábbiakban néhány tanácsot adunk, hogy ebben a kihívásokkal teli időszakban 

mire kell figyelnie. 

 - A várt terápiás hatás eléréséhez alapvetően fontos az inhalációs eszközök 

előírásszerű használata. Igyekezzen ezt minél pontosabban elsajátítani, és bármilyen 

kérdés vagy bizonytalanság esetén forduljon orvosához vagy a szakrendelés 

szakképzett nővéréhez. 

 - Gyógyszereit akkor is előírásszerűen használja, amikor tünetei, állapota ezt látszólag 

nem indokolják. A tünetek és rohamok megelőzéséhez, a jó állapot fenntartásához 

folyamatos kezelés szükséges.  

- Jelenjen meg rendszeresen a beütemezett kontrollvizsgálatokon. A 

kontrollvizsgálatokra vigye magával tüneti naplóját és írásos kezelési tervét. Az orvosi 

vizitek időtartama általában szűkre szabott, és nem is feltétlenül jut eszébe fejből 

minden, amit a legutóbbi kontrollvizsgálat óta fontosnak tartana megemlíteni vagy 

megkérdezni, ezért célszerű előre összeírnia észrevételeit, tüneteit, kérdéseit, kéréseit. 

A lista összeállításakor hasznos, ha fontossági sorrendet tart, így biztosabb, hogy a 

legfontosabb dolgok akkor is szóba kerülnek, ha az idő szorításában nem marad idő 

mindenre 

- Amennyiben a kezelés mellett tünetei nem javulnak, sőt súlyosbodnak, vagy újabb 

tünetei jelentkeznek, akkor mindenképpen kérjen időpontot orvosi vizitre akkor is, ha 

még nem érkezett el a következő kontrollvizsgálat időpontja.  

- Adassa be magának a szükséges védőoltásokat, ezekről azonban előzetesen 

feltétlenül konzultáljon kezelőorvosával.  

- Próbáljon minél többet megtudni betegségéről. Az internetes információdömping 

korában azonban ne feledje, hogy a világhálón rengeteg szakmailag megbízhatatlan, 

inkorrekt, félrevezető vagy hiányos információ kering, ezért mindig ügyeljen arra, hogy 

csak egészségügyi szakemberek által írt megbízható, hiteles forrásokból 

tájékozódjon. Az ilyen weblapok és egyéb források fellelésében kérje orvosa vagy más 

egészségügyi szakember segítségét. 

- Igyekezzen kitapasztalni, mely tényezők váltják ki, illetve súlyosbítják tüneteit és 

panaszait, és ezeket lehetőség szerint igyekezzen elkerülni, amiben nagy segítséget 



 

 

nyújthat a tüneti napló rendszeres vezetése. E körbe tartozik a dohányzásról való 

leszokás, a fokozott fizikai terhelés kerülése, a lakás atkamentesítése, a stresszes 

élethelyzetek lehetőség szerinti kerülése stb. 

- Ügyeljen megfelelő fizikai állapota, aktivitása fenntartására. Ez asztmás betegek szá 

- mára különösen nagy odafigyelést és óvatosságot igényel még akkor is, ha nem az 

az eset áll fenn, amikor éppen fizikai terhelés váltja ki a rohamokat, illetve súlyosbítja 

a tüneteket. Sportolás, testmozgás esetén szükség lehet rohammegelőző inhalációs 

kezelésre, melynek módjáról és adagjáról orvosa ad részletes felvilágosítást.  

- Amennyiben Ön dohányzik: Szokjon le a dohányzásról. A tájékoztató korábbi részé - 

ben már szó esett arról, hogy a dohányzás minden formája – az aktív, a passzív, és a 

harmadlagos dohányzás – egyaránt súlyosbíthatja az asztmás betegek állapotát 

• Az elsődleges dohányfüstöt a dohányzó egyén lélegzi be. 

• A másodlagos dohányfüst a kilélegzett, valamint a cigaretta végéből felsza - baduló 

füstből és egyéb vegyületek keverékéből áll össze.  

• A harmadlagos dohányfüst a dohányos környezetében lévő tárgyakon kiala - kuló 

(másodlagos füstből származó) lerakódás. 
https://www.webbeteg.hu/cikkek/szenvedelybetegseg/20185/harmadlagosdohanyfust 

Ezért feltétlenül fontos, hogy leszokjon káros szenvedélyéről. A dohányzás abbaha - 

gyása nemcsak pénzt, hanem aktív éveket is takaríthat meg magának, illetve csa - 

ládjának. Javul a közérzete és nő az önbecsülése. Ha elhatározza, hogy abbahagyja a 

dohányzást, akkor nem könnyű, de nem is lehetetlen feladatra vállalkozik, mellyel 

kivívhatja barátai, családtagjai és munkatársai elismerését. A leszokást megkönnyítő 

programokról, nikotinpótló készítményekről és információforrásokról kezelőorvosát 

kérdezze. 
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