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POCHP w liczbach 

• 3%  taki odsetek Polaków słyszało o POCHP 

• 10 mln Polaków wypala paczkę papierosów dziennie 

• ok. 10% populacji Polaków po 40 rż. ma cechy POCHP 

• w Polsce 4/5 chorych na POChP nie wie o swojej chorobie 

• POCHP zabiera gospodarce świata więcej pieniędzy niż astma 

• Co roku na POChP umiera ok. 15 tys. Polaków 
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Globalna Strategia Diagnozowania, Leczenia i Zapobiegania POChP 

Czynniki ryzyka dla POChP 

Geny 

Infekcje 

Status 

społeczno-

ekonomiczny 

Starzejące się społeczeństwa 



Cele leczenia stabilnej POChP 

 
Złagodzenie objawów podmiotowych 

 Poprawa tolerancji wysiłku 

 Poprawa stanu zdrowia 

 

 

 

 Prewencja postępu choroby 

 Prewencja i leczenie zaostrzeń 

 Zmniejszenie umieralności 
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GOLD 2011/2013 Revision 





Leki wziewne  
– korzyść a nie uciążliwość 

• duża koncentracja leku w miejsca, w którym 
toczy się choroba 

• mało leku przedostaje się do organizmu (mniej 
objawów ubocznych) 

 





Nowe leki 

"2 w 1" 
• dwa leki rozkurczające oskrzela o 

różnych mechanizmach działania 
• w jednym inhalatorze, 
• podawany raz na dobę 
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różnych mechanizmach działania 
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Nowe leki 

"2 w 1" 
• lek rozkurczający oskrzela i 

przeciwzapalny 
• w jednym inhalatorze, 
• podawany raz na dobę 



Nowe leki 

• nowa generacja leków dla 
chorych z częstymi zaostrzeniami 
kaszlem i odkrztuszaniem 



Nowe leki 
• znany od 10 lat lek, 
• pionier leków 24h 
• nowy inhalator 



Problemy 

• niska świadomość społeczna choroby 

zabierającej 3x więcej lat życia niż astma 

• 80% chorych nie ma pojęcia o swojej chorobie 

• trend wzrostowy wśród kobiet 

• dostęp do niektórych leków jest ograniczony 

przez brak refundacji 



"Nie jest jeszcze za późno" 


