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Dużo różnych chorób: 

Astma, POCHP, zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, zatorowość płucna, 
nowotwory płuc, choroby miąższu płuc, wady rozwojowe układu 
oddechowego, mukowiscydoza, ciała obce w oskrzelach, urazy klatki 
piersiowej, odma opłucnowa, niewydolność oddechowa, krwawienie     
z układu oddechowego… 

 

Cztery podstawowe objawy: 

Duszność 

Kaszel 

Ból w klatce piersiowej 

Krwioplucie 
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Duszność - to subiektywne uczucie braku powietrza 

 

Występuje u pacjentów cierpiących na: 

• choroby układu oddechowego 

• choroby układu krążenia  

• zwiększony napęd oddechowy 

• zaburzenia lękowe 

• choroby układu kostno - szkieletowego 
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Kaszel - fizjologiczny mechanizm oczyszczania i ochrony układu 
oddechowego 

Występuje u pacjentów cierpiących na: 

• choroby dróg oddechowych 

• choroby tkanki śródmiąższowej płuc 

• podrażnienie dróg oddechowych 

• refluks żołądkowo-przełykowy 

• zastoinową niewydolność serca  
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Ból w klatce piersiowej - nie wywodzi się bezpośrednio z płuc  

(brak czuciowych włókiem przewodzących ból) 

 

Występuje u pacjentów: 

Najczęściej związany z opłucną ścienną, przepona lub śródpiersiem. 

Typowy objaw – nasilenie podczas oddychania. 

• zapalenie opłucnej 

• zatorowość płucna  

• odma opłucnowa 

• nowotwory płuc 

• zapalenie płuc 

• choroby układu krążenia 
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Krwioplucie – odkaszliwanie lub odpluwanie krwi pochodzącej z dróg 
oddechowych. 

 

Występuje u pacjentów cierpiących na: 

• Choroby dróg oddechowych: rak oskrzeli,                        
rozstrzenia oskrzeli, zapalenia oskrzeli 

• Choroby tkanki śródmiąższowej: gruźlica,                           
zapalenie płuc, ziarniniak Wagnera, grzybniak płuca 

• Choroby naczyń płucnych: zatorowość płucna,  

    niewydolność lewokomorowa serca,  

    zwężenie zastawki mitralnej 
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Czym dysponuje lekarz: 

Wiedza i doświadczenie (wywiad i badanie podmiotowe) 

 

Badania dodatkowe:  

• Morfologia + rozmaz, CRP, ukł. krzepnięcia, D-dimery. 

• Badanie radiologiczne kl. piersiowej  

• Spirometria 

• EKG 

 

Badania specjalistyczne: 

Tomografia komputerowa, scyntygrafia perfuzyjna i wentylacyjna, 
bronchoskopia, USG, angiografia, badanie plwociny, biopsja, 
histopatologia 
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Pacjent w obliczu objawów choroby: 

Palę bo lubię… tylko kaszel palacza, płuca się oczyszczają. 

Ta duszność ustępuje sama, więc po co leczyć? 

Moi rodzice mieli katar i ja przez całe życie mam katar.  

Duszność w tym wieku to norma. 

Rezygnuję z terapii przy pojawieniu się powikłań (chrypka, grzybica 
gardła). 

Nie mogę to nie robię  emerytura zobowiązuje. 

 

Ale…jeśli… 
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Ale jeśli: 
 

• Kaszel trawa ponad 8 tygodni -  wymaga diagnostyki i leczenia. 
 

• Duszność pojawia się w sytuacji, w której poprzednio nie 
występowała -  wymaga diagnostyki i leczenia. 
 

• Ból w klatce piersiowej pojawia się przy wysiłku fizycznym, w trakcie 
oddychania - wymaga pilnej diagnostyki i leczenia.  
 

• Krwioplucie - wymaga pilnej diagnostyki i leczenia. 
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Aby lekarz mógł postawić rozpoznanie pacjent powinien: 

 

Przyjść do doktora. 

Przyznać się do swoich dolegliwości. 

Realizować zalecenia lekarza. 

Informować zwrotnie o problemach w leczeniu lub zleconej 
diagnostyce. 

 

Ciężka astma, ciężkie POCHP, całkowita niewydolność oddychania,  

rak płuca, włóknienie płuc, kiedyś miały swój początek. 


