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Астматн е вино от ман-честите
химични заЕьо/кявания на бв/ште сра-
асва

в света има :оп мцмюнв чаВвКа,

страдащи вт астма

прииинити за развитието на аст-
мата не са напмна установени. но
са мнагосроини и на винаги могат
са вьсат Мапи/шо ызентцфициваии

Рисковита ФІІктори аа развитие
на астма са:

а генвтинно прарраапспоженис.

о Издаване на вещества и части-
ии ст скоаната среса, които мр-
гат да рааиразнят дихатааните ль-
тиииа ми са прининят ааергии, т н

аАергеиц

а Свързани аааамваниа аАергци.
сарматит, екзема има аАепвичен ри-
нит, ранна хрема

мнаас честа, Браница/тити аат›
ма а последният стааии от раави-
тието на т.н. „апареииен марш"
- ме. ааииантат зІпочВІ вт рци~
на аатска Вьарьст ви страр от
атоаичан аарматит, пасаерванот
амергинен ринит и н: края е вран-
хІнАиІ астма,

Астмата мана ра са почви вав
всяка Възраст, а теЖестта на заво-
Аявангтп може ра се прсменп с те›
наниа на Времето

виараки ча периииита на ВАвшп-

вана на :ІабпмІВІивто (кризи/екза-
иарваиии) са епизоунчнп (попадащи
са от Времв на ЕремІ), боАеспІтц
присъства в живата на ааиианта
Всеки ден!

Астмат: е ибоІ-ІІЅІМЕ, Което и:
можа я: се излекува, но с привидно
аананиа а възможна аа вада паста-
веиа по; контрол и ьоанинт ра има
нормален Живот.



Пи встмапщ се Вьзгшцват диха-
телните пътища (Вьззукпвщнна
Белите орреова, бронхите). ви:.
лаланиато а крониино и постоянно

Аотмата можа оа ооо. контро-
лиоана, ако са следва прзвилмкт

то лечение, праоииоаноот лекар
специалист, включително, Когато
Јвбомваивто а Бе: Внвими лриянаии
1симптоми›

Ако астмата се контролира, вол,
ният можа оа кори нормален живот

г като хората. ноотраоаили от воина!

цикиталната оиотама се състои
от дихателните пътища (Евзвуховп-

ои на бвАипІв ороариа. броиш) и бе-
шта ороеова

І ІІХІТЕЛІІІТЕ ІІЪТИІІИ:

о имот тробноиилимориннаФорма:

о гааклоннврт са, като стават
зоо повече и помалки 4като дар.
Бо) до маианискито живо а жабче".
„мехурче“, наречено алвоола.

Пњааламнте дихателни потиш
имат стени. съставени от мускулни
влакна и хрущмна такан

БЕІІІТЕ ІРІІІПІЕ

І Алвес/ките са наІьмаАКІЈта „СІІС~

тавни части" но велоорооната такан.

І На ниви алввмц Кис/миришатпрв-
минава от налита оровове в кората.
а воаларорноо оиоксоо са отстра-
нлва от кръвта обратно в аалита
дробове и Оттам се ишишвв В цт~
мпсфврата.

І Тази газова пЕМІІна в Възмпж~

Из бшговдренцв на вдишването (Кт
гатп обогатен на киолороо Вывух
лрамина в беІшпІе еробева) и ищци-
ванато (изхвьрмиета на воаоук о

воалерооен оиокоио от оолита оро-
вова в атмпсфератд)

по този наиин, чрез получаване
иа киолороо и птстрнняванв на Вь-

алароовн диоксид от тялото, воин-
КІА К/хетки се възстановдВат и рабњ
тнт нормално.



ІЪЗПАПЕИИЕ:

воаниква от Б/шянцето на размн-
ни оактори варху таканта ораана
щи ваааушни частици. адепгени. оак-

тарии, химикани им. друга причина.
която активирамеханизма аа защи-

тата на ккеткита и ое оовоеожоа-

ват химични вещества. които при

чыияват раоииа зиачитвднц промени.

'Гази пораоииа от трансформации
в реакция на механизма :а защита на
организма и :е нарина ааапанание

в маша/ми вьстоянио, въпреки ежа
дневния контакт с множествотема»
ти от околната среда, оикатамита по
тиииа ме са ваалшват като защитна
раакиия

КАК РЕАГИРП ІІШИТЕ ІІИІАІЕІІИИ
ПЪТИЩА, АИВ ИМАТЕ АІПІІА?
С ППИІПА ИА АІПМАТИИИА
КРИЗА, ЗАІПІІІАІІИЕ!

пписАниЕ

Ако имаща астма зихатетитг
пътища са хронично Бъзпмзии не.

Прехьснато са „сВрьхчуВстВите/к-
ни' , и реагират на фактори, коити

на биха впвеш 90 оаоавни аааития
при хора. които нямат аотма
Коаатп са ЦЈМЖВИЦ на различни ри-

:КпНи фактори преминаването на въз-

чушния поток е възпрепятстват и

вграммвнп и се по/хучавз :Изсипване

на оихатекнита аотиша
Това отеанениа се нарина оронки-

адна оаотрукиик (т е :швснение на

оикатакнима натищы

ИІМ УРИ ПЕИІІІИИ ПРИЧИИИ ЗА
ЕРІІИІИАПИАВЕСТНИЦИ! ПРИ

АОП!

а вьааамниа на оишпеднипяа потиша.
в уввкинано отоемно намут (муз):

а свиване на мускумдте окою ви-

катакнита пътища. Лшчинявзщи
стеоняваното им



ПРВЯШІ

БИМШПІІІІТЕ ІЛИ
ПРОЯІЛЕІІІЯТІ ІІІ БЩІЕВПІ
ІДРІРІІ' ПІІ ВІЛІ І ЧЕПШІ:

С Могат да се Лояйт по-честс
шш поярядко. от няноько пети на сен
90 ИПІЦЈАКО пъти на :админа шш от
сети на сезон:

0 гюнякога са вдишват през нашта

забоняванията вьанинват от
стесняване на оихатанните нети.
ща цооатруниия). което не прави.
нява на въздуха оа вниаа в белите
оризово ини оа ЩАиза от тях

ІРІЖХІІЛІІІТІ ІБПІА ШЈЖЕ ДА
ИМА ВІІШИПЕ ІІИМПШМИ:

с затрунненсцишпне 1Ја9ухЈ иди
усещане на задушаване:
е хрилове „авирене на аьроиты)

„ивирещи“ авуии. когато вьарухет
ианиза от вените ррооове;
о стшнц в варянт: а усещане,

то, не Ѕъпху героите има натиск.
о Упаритн кошница, суха шш

яриорунена от отоенане на още:.
нинава шш прозрачна ненаоараана
суестаниия - осоаонс през нощта
ини сутрин при сиаужране ини при
Физическа активност.

понякога нашнииата може са Еще
ыииствемцта проява на астмата
цатипинна астма)

проявите на Болестта могат ра
се пппЕят или са са ВАпшат прв:
нощта. по време на сьн,

проявите на БоАвстта моеат оа
са появят ини вношат в зависимост
от сезона

І ДППІІІІІЕІШЕ,
'ІЕВПЈ ЕРЕІІІАІІІТЕ ПРШІІІ
ІДІІЖЕ ІІІ ЛІЈІЕІІЛ ДВ:

о рштроиства на синя.

е Умира пре: вени.

ц Намалени работоспособност, от.
сьвтВив от училище или работа.

вини гишпшп е норма о уин-
камин

Н! всички иІІшІнпІІІ ІОІІІІрІІІІ
м опис и нощници ІІІ БсІМІш
мишкиФакти:. каши: про
ящВІІІВІт :апел-пияници т»тъпи.



и» ”:Ч'“Ч «дед

ПРШІА
*тт-ь м. д

Іщ!:ьа~цжмдчшшњмаикатищмшхшыњњч. тшжхвотїмютшт



ПРІЈЯВА

АПМАТШІІІІЯТ ПРИВТЪП
ІІРЕДІПІІЛПШІ ПРЩРЕВИВІШ
ІІІРІСТВІИЕ ІІІ СЛЕДНИТЕ
ВИІМІІПІІІ:

е затруднени дишаме дъиъпмещ.
е кашлица. е хрипрце.
е Стигаме. натиск тежест в гащите
а Комбинация рт тази симптоми

Астматичиите пристъпи цшсг
кват незабавно лечение*

ІИДІІІЕ АВТМАТИЧІІИ ППІСГІПИ:

е пък встматичпи пристъп ›

миже за се пекува вкъщи ако имате
готовност и сте поАучиАи ппурвбни

„ указания рт пекар
о Уморен - може за иЈисКВа Ешк-

жична Аечеиие'
в тежък е изисква хоспитапизаиип

ВЪВЕДЕТЕ С ІЛШИЯ ЛЕКАР
ІШІІІІ ЛА ПРАІІПЕ, ІІШ ИМАТЕ
ІСїМІІТИЧЕІІ ПРІСТІІІІ!

и Не прриемяваите сепипзносттг
на ппцстьпа*

е тежките астмптични пристъпи
може че са опасни Ја Живота!

в Аке имате побечв астматичми
пристъпи за кратък лепне; рт Брет
ме това е :мак че Вашата астма
ме е камтрп/хырапа добре.

Вцнпш несъм вещите про;-
дисни дцкъръмва. Іпшта д.и лъшпм, .ке ъ неовхедиме
(спешни дькдремвал



ПРСІЯВА
~ *цици-ммм

призидцы „д тджкд дстмд ддд . Недрекьснато Вюшаване „а об*

исто състояние.
о Заки/знам:) шшшча в Поход

о При мами деиа требпжипст
с дишмто птиІВи Бъцмпжнс само отказ аз се *Пит Јавачи заети/Ч

Ниш/кожения »582924 чапре; «еио циците

и Еазбща абапшаьв „и сЅвтиВІзотсЖ

Астмахш с- прояВяВІт рщпии
„ми прирщимт патента
п можеда пеоеземоивщшювт

с Сгрнгбчлснг ыш :земя/кеч пуАс всичи!шашми :Іпвьвъшщош
ако простиш! вмм,

и Повцнпване на искиите и Прьсптиггв

ц смии хрипоБы о Изтошшшс
Смввцйпи укшииятц и:

І Аипсета ма гочабгеые ти вишна мкІр за тови. как 9- :с
Ппцем на Аеюпсїгыїа .:а :имптомшпе дшсщв, в „т“ „д „„„„„„„„
в рамките мач 2 маа

ме няма юяобреиие щи:-. Изщзмваиь «и стцсмнч ми. „ „щ“, д, „, тшФт з,
:пишки ІЮВІІІКВІИІЈІІ ПЗ.вмести ..ми :праща-чия



ІШІІІТІІРИ“ИМ
Кои са факто

9
Р

ЖІІІІЈІІІІ С КІПІІІА п)
животимски косми

ІІИГІРЕИ ПИН Ш
активи: и пасивно пушене

ІДУХЪЈІ, ІШІЛЕІІЗ, ГЪБИ ш

ХРАНИ И ІОІІСЕРІМІТИ ІІ)
иякви храни. консерванти
и пцбвтита/ш за храни

ХІІІІІІМІИ ш
парфюми. дезсцораити,

. почистващи препарати

ІМСТИИІІ И ГРИП т)
нацгоБщп инеекиии
иа дихателните пътища

ФИЗИЧЕСІИ УСИЛИЯ п]

й сияид нд
твмпншптд щ

. ПШІЕІІИ ІІ!

ХЛЕБІРІИ пп|



ІІІАРІ т)
шикрокьвлвжи) в впмашния прах
Айн/химн. перпвта. матраци, Възглавници)

ЛЕІІАРВТІА (щ
някои лекарства: аспприи, вруги
нестврицзии ппотиВоБъзпмипІе/жии
пречиства, бетааймжепн сьс системно
или Вътрешно примжениа
гаета-алокарите са лекарства.
изпитващи :а Авчвние ни високо
кръвни налягане, Сардини заболявания
и глаукома)

ВШІІІІ ЕМОШІИ шш СМЯХ (щ

тъй киша ни: стотици
поІІІІшпІІАии отключват
фактори, но всички нашим.
пш :мит и- какво и дължим
пстмІІпичиІІІІи ІІрІІспІыш.

избраният почни иииппь
анимирани опитни миен-
яд сищит-м.

ФАІПІЈРИ
ли



ФАКТОРИ

фажщрш
прояват! па Еомсттв н имим!-

тиимитс пристъпи си предизвика-
ми от издичиетс м отІиІочВащц
фактори (триш-и).

НамаАяВанз ма излагането ма
тези рактсри може са пасаври
симптомите ма астмата и са са
предотврати Вдвшзвзието и

НЕНьЗМОІКНО.

Ако астмата с пос ксмтаак, га
цигнтитв са пагмаАкв цуЕстВиг
Медии кам тази рискави фактори
Ето защо са важми Авкарстватз
кситс спомагат за Кпитрпыцраче
ма астмата

прспсрьмва се рарукиия ма темп-
тп ма всимки паииемти сас :ат/шо
тиваме и астма. както за подобря,
ваме ма контра/ха ма астмата така
и :з благоприятен еФект вьрху :враг
вето кати има,

диаамсстииираметс с астма ма
прпменя прспсракитс :а ваксимаииа
срещу грип и Пневмококова инфекции

диктуват За Натан

знпсистввщи фактори

ПрпФесІшиа/«ип Ілцрввии

животми с квсима

Помощ и Ввзяушии нципш
от акммста прер-

циаарсм дим



мерки за прпитврвшваив І нцмшванв на еиспозицщта.

ш с- Іпбмынт. .но ме. ни прининлзцт симптоми не виещ.

Пд се мамят, в ивкьвобре на си пзБягЕа изминато на тази навити,

с шпомвпне не Впяпустопчпм и-пьои за иатвдим. вьшявниш и Іорнни:
с ежоовоминно ним иа :ништо с яороща Вопп изван:) и сушен- в шиш-
нп щи нн единно:
в Ндмамвнм но Вмживстта в пквмахшоще под 541% изправи зо-зп-ь);
.отыхртывшнакщщшпиымндопвьряымопшмцоеобыювоымым
а премахнем не преуивтп, по коитои натрупва прах (камили. знаеш);
в Премахване пр мшени ипорнки;
а Използвам не практике-жи с оинпњр :в прцх и рапани този.

о преместване нв Животнитев тази част от Къщата. щото не пе спи:
в ИзпІмзВІнз не првхоомукрнки о оинтьр :д прах и ввппнп торви.
с къпане не домашните Аюбпмци

в честа и вьтметепнппочиыпвене;
в Шия/паша ин слава срещу шеоктпциои (които не :ме вието).

я затваряне не прозорците и вратите,
с Изпитване не климатик, при рвцовтп прнистване на оидтрите.

в пре-дивана н почистиш ни мухьяа и оывщтите пбектн.
І ПОІМІСІПЅІЯ!и ствншпц;
с минаване не влажността и: вьеруњ пар 50%;

с ототренпвпно иа .тпцоветг в домашният и вещни.
о Циаарвинят оим тпябва да св пазят:
о Пунюието трябва и оо опре;
о вашите роднини не трябва да пушцт във Ваше присъствие.



ниши-и ЦІІІІАІІІЕІІІ.ицрнтщгш . ни
Извършваме на изсмеавамия за О Ограничаване иа цвиюспшпщ. уши!

идентифицирана на сВрьХчуВстВњ І Оценка на качествотона ЖМВШУЕ

теАносттц към шрьеиите в в Измерване иа белпарвбиатз
писмата права. което в подало :а Фуийция итиромвтрия).
ппреуемне на превантивни мерки а Честота на астмвтичиите
(за намадиваие/ избиване на има. пристьли, ппсещвнця в спешен неи-
:диети на аАергвни] н евентуална тьр иди хвалите/шашми:
провеждане на специфично Агчгиие о отсъствие от учидишв шшраІ Ицентифицирана на отІиІо-«Вњ
НІбАІоввиІЈІто н! бпАІспІтІ (М0> шише фактори;

иптпрпиа] св рампа-за ин пцеиккт о Ипентифициране на забелязан .

т- иа множество параметпи: свързани с астмата,
о Сдеаеив :а рвупвиця прием на

ц среитил . възникнали по време прадписаните АвКапстЕа и прир»
на деня шш нощта: жаие кьм Авченивтв







ЛЕЧЕНИЕ

контролирана

АСІІЛІ Е ІІШПЯІЛІЕ. ІІІЕІВ ИЕ ІІПІ С! ІШІЕІУІІ,
ІШ С ПРІІІІІІШТІІ ЛЕЧІНІІ Е ІЪІІІІІЖИ ІІИІІТШ ІІІ
ІІІІПМІІЕІІІІІШ.
ІІІЧЕІІ ТРІБІІ ІІ Б! ІІГІПІГІ. ІШРІ ІШІТП
ЗАІІІІІ П!! Е І!! ІІІІІІІ ПРІІІІІ.



ЛЕЧЕНИЕ

ЛЕИЕНИПІІ ИА ЕНІИХИМІИІТІ АСТМА В! ІЈСІШВІІЛ ИА ЧЕТИРИОСИВІИИ ІІРІІЩИПА:

в отстраняване на отгивппиыя амаВгеи :Іа Бместта ми отстраняватпациента от сргуата. Ішдети з мегавото увиствиа.
в привеждане на ФармаКоАагичио лечвиые, което в сцмптоматичнви прВцвпзпадытгдио.

о Провеждане на ыаргемлпецмоичма имумптапапил Ікпгатп в викали . ,гена/ите причиняВаш/п бщестта и има сьотпетиите условия:ь



хшалната астма
ЛЕЧЕНИЕ:
Ма

ФЛРМАКППОТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ

Авкарствата, използвани :а лама,
ние ма астма :в рааоалат иа аве ка,
тагории

а Пияптдшцо мисии: І поотом
но, за контрол - ажаааавио приложаииав аелаосроиан план, :ш за са постигна
и поетите Контрол пас болестта.

а Агчамиа при иужцп ~ изпомва се
за пбшкчњвамвили префтвратяезицна
симптоми /акзаиерваииита при астма

Често поради апизооочпата миг
са на проявлааиа се счита, че астгмата а забпляване, което трябва
оа са лекува само когато се ппя~
ват симптомите му Парещи тази
причина има мучаи, в които паиии
ентцте прскасват Авчеиието, вь-
преки ие е прццписанп от лакара
и в периодите, в които няма симп~
томи на заболяването.

дори :На мамата симптоми, Виа
Есе оща ослаоувате от астма!

наобхооимо а вжеааавма лечение.
вари ако неговият вФеІтІ на е вааг
мааа Бщим за ваы По този начин се
лекува боАесттаЈ

ВАШИЯТ ЛЕІЩР ЩЕ ВИ
ІІНВТРУКТИРА КАК Дд ПРИПАГДТЕ
ЛЕКАРСТВАТА И ЩЕ ОБСЪДИ С
ВАС МИНИ ВЧЛКВ/ІНИЯ МОЖЕ
ДА ИМАТЕ ОТ ТОВА ЛЕЧЕНИЕ.

с Правим: употреба ни лекар
ството, тпчио както ЕІшшІпІ
лекар а приписва:
а Инхдпторнипи лекарства
с: имитират.: ЦЗІІМЈВІНІЈЕ
ааиапиато и: астма:
а Иипмтриипъ:лакарства
траьва да вьаат прима-мн опл-
ю време. петко::а ши Живот.

Ако ме ста сигурни в това как ра
прилагаталакарството, каква оваатрябва аа са приложи. шш как аа се
използва инхапвтара, трябва м са
Ішисудтцрате с Вашия лакар



ЛЕЧЕНИЕ

*имим

в :Івиспмпптот чесггютнтя.
тежестте и серирзиоеттд на
пррпвит и-І апвемвапетр се шие.
квет рпредепеп арии/видовеАнкар-
етве, които де ее прцеммп БсеІш

ден :а Авчвиив па ррмрвмето забит
Аявпив, шш :Іа вееиикиппо веепапе-
пие при аетме.

ИМА ІІІІВШ ІІАЧЕШІІІ
ПЕКЛРСїІІ З! ІОИТРІШ:

о Иихмдторни крртикретероиди
.. имат противееезпапитеппо

деиетвие.

с Аитнмакптривип
- деиотват на веществата, кои,

то поддержат выпапемието.
- приемат се пре: устата (пас.

типи. таблетки).

о допардеиотвнщи бпоихояимг
татрри
- Брпнхпуидататпрно деиотвие

за депеа период - :2 шш 24 часа.
- препоръчва ое изпшцвапото :ага

но с ипхапатррпи крртикоотероиди.

о ТооФиАии
- вррмходипататор.
- с удыжеип освобождаване.

я момокшпеппи ептшмпа
- ыокирет деиствиета на .

ген специфичните вептьии.

е Пирормии кортикоетероиее
- имат противовъзпалитемс

цеиствие.
- може да доведат де межепаь..

Р%ЗКЦЦШ

- препоръчват са за Аечеиие Л
Еюацеобаиии (Едпшавача) им: Ка

депепеитеппе терапия при тежка
Фарма на астма

ІАШІЯІ' ЛЕКАР Е ТЕЗИ. ІШЙШ
РЕШІІД ІШЙ Е ІІІІ-ЛІІБРИПТ
НІЧІІІ ІІІ ЛЕЧЕНИЕ!

ЦеАта па ежедневното при/кожен
на Аакарстпптп по правипем начи» е
постигането и поддержаеето па т»
диврпванена здравето и о5АеІ<чаВа

на симптомите на вепеетта

АКО по Време иІ АІчоМІІвІІІп
еимптемите ее подрврпт шш нъ-

чезидт и спрете приеме ни Ае~

керетвето Въпреки препписциињ
та на пекуващия ви АеІп мно ~

Внроятно симптомите отново да
се пропапт.



етита за
гевн@

шднсш Вджно Е СЕ рдздегр:. чЕ ПВЦ ЦихаАатпрнп Авчвние, неже-

дс-кМду/д Е Хр- «чмо здздпявднї дамите реакции се ппявявдт. ако се
ш диска/д Ем „една упатиаеават „аекомеааааекааатвае

ожени: А пьченивтп. та аа пристъпи
вашият явил? Е н чдчачп

гъши:: тлзА нд БОПШТГД. ЈЕСІІРСТВА. трыпдгдим ли: ника:

В тази Катаджии са битовата:-
иштеІжпдатсринБрсикщшпвпюрн
Броят ка имхаАатприпІе. прим-

еаки при нужда, а индикатор аа тв-
Жестта иа здбамванета.
Изпомванетпна да. шш гювеч:

пюІІМторІ на мьсвцып пцкарстеп-
ти при иуЖда пак-ева, ие имате не-
Коитрошрцив цстм:.

ИЈПОАЈБІСІІІІ: тпзи АеКвпстЕя
само з: Аечение ин лаиатаиах

е как правимепп ве Ішммват
иишатрките АцІшрстЕа?
с какъв е техния :ФІКІІГІ
а какви са межвмнпте декар
ствеки мнкчпп, които моеит
9: иястыпт?
а Какво д. и пр-ви, пкп се по-
пеят иежемии реикцпи?





ЛЕЧЕНИЕ
ь. и .м

Вие не сте сами!
Те също се борят

ІВТІДАТА ИЕ Е ППІІЩ
д! СЕ ВРІМУВІТЕ.

Одцмппйскп спортисти,
актьори и известни личности
возят успешен минем въпреки,
че страдащ вт астма.
ЛІИЗІ МИИЕІІИ ш
Актриса и певица

АІІИВ КУПЪР Ш
Рок музиьамт

МАРТИН ВКВРСЕЗЕ ш
Режими

дЕиис годими щ
васкатамист

ппм гддкпиш и;
шампиимка по мапатим





лечение

КЛКВО ПЗНДЧАВА ППЛІІ ЗА ЛЕЧЕНИЕ?

їпи страница щ: Вид: пвпвАВІи-в от ВІЩЩІ декар ВсеІШ пып, Когато
отиват: мн намирам имащ.
Щ: ІпЕьршБптв попълването заедно.

ддНШІ ЗА КОНТАКТ ЦЕНИТЕ НА ЛЕЧЕНИЕНЈ

на кого ча се обадите при спешен случаи, в зависимцстот ставни на заби/ки

данни :Іа контакт с Вашия мина. вата, Памети ви.
на кита в певизираи мана за тивни:

ВАШЕТО ЛЕЧЕНИЕ:
ЩКЛЮЧВАЩШ ФАКТОР“

вкмочитемо розата, кова и как па
ка Башитв астматычиц пристъпи. са приАагв
коити са идентифицирани



ЛЕЧЕНИЕ
"ЖШЩМ

ТІш страшни: щаме минивана
Емцмпиив иа пврнояд (сеамицдпч).

от Ви: Вси: си мини. Обир
:и който попыхВцтІ фермуми.

:вонрцбервпвеивпапипьикпипчродыммшкьытрябвдты

ПРОЯВИ ИА БОЛЕСТ"

дам: ппцявите на боАестта са биди

пре: вени. нощем им: при усыше.
попълнете в зависимост от Броя на

съответните симптоми

ОГРАНИЧЕНИ! НА ДЕЙНОСТТА

Ако сте имаш пграицчена ценност

ИЗПШІЗІАНЕ ИА ЛЕИАРВТІАїА
ПРИ ИЕОБХІІЛИМОІП

ком.: часто сте изпвдзваАи Аекар
ствата при нужда

ПРОЯВИ НА ЗАБШІЯІАНЕШ

Кпнтрод на Вашата заболяване и
каква за направите вьв всеки
Ани сдучаи

Ако сте има/ш прояви на БпАес. .

повече ат два пъти в седмииагпа
тава взначава. че трябва да :е ~

сумпирате в Вашия декар



Имате астма?
Запомнете!
дари ако астмашичнита приета.

пи и перысчнте иа Емшавзнв па за.

Бпмваиетп (екаацевбацищ са епиш

дииии (появяват ат Виена па време)

бопестта Всъщност присъства вьв

вашия живот аЖечиаБип'

митата а заболяване, което не

тжа за се изпеи/Аа, но с паамма Аече›

жив може аащата ИзмамиЖивот

СЕ РАЗБЕРЕ.
ИЕТП 'ІРЯБВА ДІ

БЕ ПРИЛІГА ІІІ КЩМО НЯМА

ОЧЕВИДІІИ СИМІІТІЗМІІІ.

Измювпйпп Аышвствн при

нужда само а само ня прпс~

тъп! ти Аекцрстан авмкњь
нат Врпиннив првавимц

ма

паметта, па меммм пвц-

чинии за пи - Шяппмипетп!

Примитив поичвпждпшпц
ІІІврІпцІІ ежеципвнп]
Пари ако ефектни па пыь
писмоп: не е капацитивн-
иь дизаин м Ви:. то АсІуБІ

вицето зІбвмІБднеІ

а имшатоапите пакярства са

наи-широка изпьмвапи при лечение-

та на астма
с Инхамтцриитв пекааства
таявва 95 се придават рамо Вре-

ме, изникна аа им живот.

ІІІНХАПАТОРНИТЕ
КОРІИКПСТЕРПІІІДІІІ

а Имат противовьзпапитаппо
вешствце

а Се използват :а пеиапиа пц т»
печата пациенти с астма



*Ъ

плавно
ч

Астмата: Вярно
Іллш невярно?
АШМАТА Е ЗАБОПЯВдНБ
КОЕїО Е ИЗЛЕЧИІІЛО.

това не азиачаЅа. че трябва о:
избягвате Физическа активност
много атлети и рори оАимпнпсІкиМтмата е хронична за. пдуЕшЈ са с астма

падина на ритуалните пътища, бавно
проаресиращо и проомжоваиио само Симптомите моаат 9а водат
лечебни растения. мтврпатиВн-І маои- рраротвратени чрез цзппдзванв
иина нии иоинзиращиустроиства не на. спаииоиинимааикаменти преди
куват асгша пори и ра ме може ра се танаивна тренировка. вашият ,
имекува астмата, МОЖЕШЕ много 905518 ще ви ИаЖЕ НаКНО АЕЧЕИЦІ! трябва
ра контролирате неините прояви са приема и в какви рози.
Астмата на е повод ра св срамуг

Вата Одимгишски спортисти. РЪКФ
Водите/ш на държави, актооры и му- АЪТМАТА Е ЕДНА И СЪЩА
аиканти, и иво-Вече обикновените Зд ВСИЧКИ.
хо а Еп ЛІІІ ИП ЗАЕК живот, Еьп еЮЈ
иаїтрїааа „Шта ° ми пациеитсаст

ма е уникаквн
СППРТЪІ' Е ЕТРВШ
ПРОТШБОПОКДЗЕІ] ПРИ АСТМІІ. Не всички пациенти реагират пп

еоин и сьш наиин на Всички Вьзможш
Физическата актив' фактори, свързани с появата на ам

ност и спортът като што са смята. ма. освен това, симптомите вари
ни за откмонваши фактори за астма по тежест и иастота за всеки но



Какво трябва
да знаев::



ОПИСАНИЕ

хронична пЕсІруюІІиІ Бвппдиобид Боят (хин)
Хроицчингпа пбструкгппвнп ведооробня бпдвст. шш накратко ховв рнесто срещано забомваие на БеАитг дробове

Смята са, че има повече от зип мимшиа п
структивна аенооровна боАест е света всеки час от ховв умират 250 нПрез гого аосина ховв ще стана третата восаща причина :а смърт -сърдечносъдовите и пцКп/хоаичните забыядаиия,в вонаарин б/шзп чат от наседеиивто нао 40 асрищна воараот страдаховв Праучбаие срао рискови паиианти (пушачи, о кашмща, зааух, част.инфекции) показа, че вот., от иасдеуваиите имат ховвот хората. тити страдат от хронична саструктивна бедоялобиа Бодест, по ,от домашната са оиааностииирани. а останалите пациенти не знаят. не имотх

ациенти страуаши от хронише





ЕЕЛІЩРОБІШдРІЗИІїЕ/ІІ З!
:ІІЅЅІІЕІІЖІУЕІІЕІІ ПЕРИОД ИМ

о тава е наы-честата причина зазавомваиета

и Ако сте на: до :ииими и пуши-т: или ыпе пушшш в миналото,имим повишен риск д. с! рпбњмате от хоав.
о Спрете Ішглритв!

ІТІІЩЕСТІУІ 1 І'ЕІІПИЧИІЕІІЗИИІ І 0РПІІ ІІРИЧІІНІІ, ІІАПР. ДЕФІІІШ' ІІІ ИЯІОІИЗІІА. ІШІШ МІІГЛ ДД дІЈІЕдАї ЛВ ЕМФИЗЕИ.

с напишам на промили/щи д(Еьгдишен. в строителство .чмедиииа).
о АвтАиБи химикали;
о витиео замърсяват шим з-изгарянето на горива за стоп-а-ние :птвенг и т м;



СІМПТІЈМИТЕ ШІП ІІРІЈЯІИТЕ ІІА МИІІЮ ХІІРА МИСЛЯТ. 'ІЕ ИМ“ХІІББ НЕ ІІШІЛІ В! ОЧЕІИДНІ ІАШЛИЩ ШІІІ ДИШЛ ТРУДІІІІИЛИ ЛЕВІЮ РАІИРІЕЛИ. ІЮІІЅЕИІІ ЗІРІЩІ ПУШЕІІІТІІ ШІИІ РІИИІПЕ ВИДИН НА БШІЕВТТІІ. ВСПІРЯІІІІІЕТП.

ад шІш Іип І птхпчиипо ІІРІ ШІІІІЧІТЕ
0 Канж/шията и отхрачбвнета при пушачите не са нормемо яВАеиие. Твед израз на бпдвстеи преиро.
в Нито един от симптомите, причинени от пушенето, не е норма/хем.о този припиаци жквшшца, храчвие. уморау, трябва рд ви преоупреоит, чеБедите дробове стрират и не магат ра пренесат меоехеримото за срав-иипма коАичцптВо кисдорор.

:шо ІІЪЩЕ късно ІІНЪІІМІМІЕ, ІІ! ІІІІІІЕ кошс ховв е коварна всмст. които се проявява в Живота бавна и постигн-нв и прогресивно св влошава,
р Често приватна иа ховв ишкв ра ое опререшт като признаци настареене Імц ни други аавемвиния, ида-малко им: ппБвчн сериозни, и товаможе ри забива пипІвВянвтона сини-патя ховв.





ЗІ ІОІБ І ИЕОІХІІДІІІЈСПІШ' ІІІІІПІІАІІІТІІ ІІІ ЕІЕЈШЕІІЮ
ІІІЧЕІІІЕ

а поопвита на ховв може ра липсващ почти напълно, особено в инките
старци на Бцдесттп.
с ховв не загатващвппиьж, а гюстпвино:в появава в животна паиоаапъа.

а поаакоаа Ішш/шш и крачки може в: има о во ооо-т :шпиц преои пш-

авата аа хоьв.
о Тяштп ви се опитва аа со адаптира яонякще ком по-гопемита усилия

да оиша. най-често ироа оаоаиичаваиа на Физическата натавцрааие.

а Постепвкио, дори и ае се прават помапко Физически усшхия, сомптоми-

тв няма оа изчезнат.
о избягването на физнческитв шповареаиия сьзрава арии порочен коьа

- ааоухьт затруднява пвижаинвто. а мпсата на физическо натпварване
Вмшава еоаооровната оуикииа.
я Вашият лекар ще пвеппръча опраоапппетр на ехкеяювиц преаоама от
упражнения и ще аа опита ра увамщи уаипиапьа. които полагате,

а първото усАоБце в оа посетите Вашия вопорооеви пакао и ри спрете

ра пушотаІ
а с прпвцма оиааксаа и Аеивиис. което оа припааа всако ова, паииомтњ

то с ховв моаат ра водат активен живот е Бдшкптс си хора. аао пн

биват в тажеот.



СИМПТІЈМІІ
"ЖП/ЮНИ

'ІУІСТІІПІЈ ІІІ ІІАТНСІІ ИІІИ
СІЯГАІІЕ І ПІРДИТЕ

о са дьмки на поагопвмите усипияпри дишане.
о вьзниква иаиаЕече при пристъпина кашпииа ипи при Физически маатоварвания

УІІПРІТІ

и Е естествено следствие отувепичадаието на усипинтата. по,АпЖени :а всико дишане.а Ако сте с ховв и се иуВстВаате уморани това може да изкачвава :иачитемимамапеиа еснидрсв.на функции

ІШІІІІЈЗІ

я ПрецставАява посиняване изустните и пръстите,
о в признак. че тядпто не г пра,видни снабдени с киспдррд,
с освен тива вьапвридният двуе-кис не маже да се птстрами и исатава а крьдта което води до си,ива-Аида!! цвят на кожата.с Настъпва, когато :авепиванати
в мипгп тежко.
и при цианоаа трябва да се Ипиа
судтирате с бедпврпбеи декар ив много Еепвятмо да се нуждаетепт дрпьпнитепнр кислород*

Когато ХОББ се Варшава, Ішпсаата на Ішспороц в иозька миже дадоведа ди
а Разстроиства на настроениетои паметта

а Пгпресия,
ц везпркоиствр
Тези симптоми не са хапаксами за ховв

Ако на се :иван лечението.триене от лейди. дневнатаВ Борбата СІЮІЩ :вбпляванеткоето проерешра с тивни навр-мвгпв, штапвннс *

ховв трябва да са Авкуба мио-го отговорна.

Ако :вдишването не са АвІкуВа и
продължавате да пушитв:

О ТоЕІ МФК! пп новия: до :ъІвАЅОЧІНІНе ІІІ ЅІПУХІ]
Ода и изявяват и сърдечносъдовииБомВІишІ:
ярд І:: спинипдо ІІИНІАІЩІІІІ-
цип и шпбквяимосш пт помощот близките и икомипи.



виждам

Спштметршя
КАКВО Е СПІЛРОМЕТРИЯ?

спирометриата е еоективен ме,
тор аа иамерване на оелоороона.
та Функция. които ое извършва в
лекарски кабинет това е Егзбодезиеа
но аорао и безопасна изсдгуванв
отнема около ш мииути. но може оа
се наложи ра аа повтори олао ппие~
мане на иихалаторнц лекарства

КОГА дд СЕ НАПРАВИ
БПИРОМЕТРИЯ?

Спирпметриятае метро. които
понааа на лекаря оа оиаеноатиииоа
и контролира проареаирането на Бо~

Аестша на оелия орое.
следователно. трябва да извора

шцте спипометпия, кагато Вашипт
АвКдП пРеППРъыа. напРНмСП ако ба
ластта са влошава (чести проотуои
или ако ето поотапвали в оолнииа
172 пати през последната година;

КАК СЕ ПРАВИ ІЈПЈЛРСІІУІЕТРІЧЯ?

вие ще оарете ппммвнц оа вишњ
те в устроиство о мунзщук

меоииинакиат специалист ще
ви помпгие и ще ви ооаани всака
стапка от тааи лроиаоура виа ща
оаоате ломолани оа ваишата тал.
кова, колкото можете и след това
оарао аа иаоишата оокато усетиа
те. не оелите ооовова са без Въз*
оук тогава Виа ще оаоата ппмолеа
ни ра поемата оалвока оах

Тази пршвуура ае ппптзря три пати
за поспкиаане на точни резудтшпи

Възможно о сащо така продаа
чУвата ра са повтори, алао ката
ае преопишат инкалаторни ле
каротва аа аа се разбере рали
Вашите оели оровове реагират на
лечението



Лечение на ХОБ
хввв 5 здвопявднв, каетоНЕ може дд сЕ излекувл.но мвжЕ дА СЕ кпнтРопмгдуспешно.

Аечвниета спрмага за вбАвкчаЕагне на симптомите и така повпиивабмвстта.

има раз/кихот 8119036 Авкарства.Вашият Аекар ще препоръча паухведетето на аааата на проявите наболестта и резуптатитв от иа,сдгуваиията (нппримвр от спираме,трията).

повечето аекаретва ее прим-аат чрез иихашряив к: помощни на:нации/ти уетрааетва и така Ае›каретваните пррдукми отиватяирвктип в Белите рровове.

с ще заБвАеЖитв намапяване
на опнакванилта спец припааанена правилното мъчение. без пие-кьевана

о това означава, не ненението еефективна

о Јв падането некарства п .-те/шиит ерект мтке да еедава сАву 1 да з седмиии упп -

е на се вееакуражаваите и мерткапваите ат Азчвниетп, ака:абе/идвате прдоврение еще ипервия ден от Аечеиието.

е за да бъде ефективно лечениети, мерикаментите трябНа да -примгат еЖевнзвнп

е Ежернавнате ппидпжеиие на ~

халатпрны лекарства е :адьмкртез/то. аа да ее избегнат епца .на Вдпшаване. Ікпито са живатр-
страшаващи.

ВНИМАНИЕ

п Аекарствата могат да ви помпанат само. акр аи приемат правила.:

о Помпдвте вашия какао шш медицинека сестра да повторят ин-струкииите за инкапиране. докатоее уверите. не сте пазбпаш.

някви пекарыпва ее предписватаа мамамване на веапааението.
други аа разширяване на рикатенни.те пътища
съвременнитеАвчвниямогат дакемвииират двата вира лекарства ведна единствена устрапствп



говорете с ЕІашшІ декар за ем.
можмостите :І мчение.

ІІІІІІІІЩПШНІІІШІ
идиотщини:

много е БвЖио ва разберете, че
ховв е хронично Јабсдяване и и:*
нсКВІ ежгяиебнп лнчвиче. киното

Езшият Авкцр :метие за меовщи-
ми в зависимост от отпуши н :Іа-
бомІВаивпю, в койтосте.

Мичъм; х мм Жижи!

вмирыпв-пг-„ишпю принт::
о кдхищымит:
с какви си Імхиитоефекти.



печки
7

ІСІКЗІЈ СА ВЛПШДВЛНИЯТА?
колко СЕРИОЗНИ мог ДАБЪДАТ ТЕ?

Ннзависимо от стцуид на :Івбп-мбнныпо, опІшКВІниІта. свьряьни с ховв, особени проявите и: :шдух. кашлицата п храчкнтв.

мме да имате иуЖда от чване в бпдмица. защити теда са Живатозастрашавашь

в САеу тежки ЕАпшзБании стппванв в БоАиицв. Бьзстан- ›

нета е изключите/хип труди: .отнема месеци



ПРИ ХОІБ БЕ ПРШІІІЦ ЛЕЧЕНИЕ С ІІСЕІІІЛІІЕВНО ІЗПВІІЗМНЕ
НА ИОІХІЛПІІР! ЛІІРІ И ЕФЕКТИ ІІУ ЛА ІІЕ Е ПЧЕІІЩЕН ЗА НС.
ТІІІА Е ЛЕЧЕНИЕ НА ВМІІПО ЗІБШІЯВМІЕ!

о иншатарншое накарала:.които ве вшщват. са мышщрокошпшванн в
третият: на ховв.
а инхвмторните лекарства на водят оо пристрастяване и тлюто на
поивиква към тих
и завоюванотополева ра Баса двкуваю ши жнЕпгп при миианти с хова,
о ховв са лекува с иихамтпрниАекарства. ксито отпускат и рааииря.
ват вихатмнито пътища.
с в зависимост от сериозността но :аЕО/хвалите (омаквании, ЕАпшњ
ванин. постцпванвв баници!) в инпбхщимо ра са придават и/шш карти-
кытароиди (противпвьзпмнтвднпАвкврства).

снар тажки внршаеанин на
ховв се уВе/«ичава рискът ст
смърт при снесваиии Вдпшаваиыя

ВПІЈІІІЛІДІІИЯТЛ ЕЕ ПРШІВІІІТ С:

а прсмнна на Външния вис на хран-
китс (Жыхт. амам)
с висока температура и втрисане.
о Емка в гърдите:
а непрекъсната умора

а Чувства за страх, ие на монета
да дишаме,
а посиннванс на устните и про*
стите на ръцете и объркване

в такива сдучаи птицата незаг
бавно в Спешна помощ иди ппви
каите Ішиецкз
Тези сьстпдния може :а оа мми~

ао сериозни и животът ви микс
са е в опасност'



СМИТ! СЕ. ЧЕ ЈШІБ Е РЯ
' ”ІШІЕЕІ' И ИЕ Е ІІРЕІІМІЕІЮСЕРІПЗИЛ.

ховв е спву Воуещиате причини :Ів смърт в световнимашаа

Нашите упсбпве са тпАІшВа Па~жиы, киното и сърцето, и тпябва ва

НИШ!" ДПАПІОЗД Е ВАЖНА ЈАШІЕІІЯІМІП

за да се предотвратятварива. „ет „мида
ните увреждания Върху здравето нае важио хсвв да оготкрие рама. в началните етапи.

реуразпмпжеиие.
риска от хсвв5ю а5я'

ХІЈББ І АСТИ! сл Едип и съща:напишеПпВечвтп хпра смятат. че за-
7

ШРУВМЖП Зщддтї (ЗЕЛЕ/ХЕЙ) В ПРМЧІг
» Астма и ХОЕБ са хро-

мен ат възрастта им: пт Аипсата ничии :Іабомзаиия
на Физическа активност и мауна:-

"
мекота тегло

Въпреки че
Хората познават, че Вече „а магат па с „папаш о

Ч
изпммявпт вжеунввиипъе п: веииости

Агчвииз, те
Раз/химна и с рамт. с. пушачи, в възможнотези



ХОББ Пд ЪІЕНТИТЕ НЕ МОГАТ
ДД ЅЪДА ИЗПЕІШЕАНИ. НО
ММДТ ДД БЪДАТ ЕЕІЕКТІЛВНО
КОНТР0ПИРАНІ1

увререната венсрррана такан не
миже ра се Вьзствмови, ни прагове
еат на уврежаанетрможе за Бъде
задаван и кантррпиран. Препиры
нитеннр е, ако сте с ховв и :тв
пушач, ва спрете да пушита
Пациентите с ховв се Аекуг

ват с раапични инкапатори, които
съдържат бромхпущататпдни/
шш ынхапатсрни киртикостероиуи
в раанични комвинации, кактр и с

полезно!

зруги медикаменти и иемеуикамен-
таани спгуства

В напреднал ста9ий е необходима
кпмбииация от инт/камерни карти,
кпствроы; и бронхщилататор

с подходящо ненениа. и промяна
в начина на живот, пациентите с
ховв магат да крнтрснират забо-
мванатр си и ра Живеят иормадви
и активенЖибат. Препоръчвам се и
антигрипни ваксини за пациенти нар
65 гсришна вьзраст, както ц вакси.
ни срешу пневмония



ЦЕЛИ НА ЛЕЧЕНИЕІО
„м миии

План за лечение
при ХОББ
КАКВО Е ПЛАН ЗА ЛЕЧЕНИЕ?

сде; като при Бас е бцда устанивена ховв. Вашият декар ще напише
за Аечеиие :нация/що :Іа Вас цедтв ка този писмен пдан о за ви помогневпоетиекете иедите »а Аечеииетп

'ПЈЗИ ПЛАН ЗА ЛЕЧЕНИЕ ПРЕДІІСТАІЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА:

о Цештз иа Аеченцетп.

е какви декарства трябва ва Взимате.

е каква за правите при спешен едуиаи.

е на кого ра се пбадытв при спешен сдучаи.

ПАамтІ и лечение ще аьоо преразедеждци ЕсвІш пот. Ікагвтп отидетее на коитридем преадео!
сещате с Вашия декар ЕсІКвКВч притеснения, които имате вав грее

ка с проявите ми вадеетта, както и общотомедикаментозно деиемие,
воиреки че ховв и: може деще иедекувам, ефективното демемие, които
се пеидааа без прекьсввмил. може 9: инмми призивите на водеетта и 9-зовави нейния прререс.

5 ВАЖНО! СЛЕД ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ ПЕИАРЯ ТРЯБВА:

и. д. Іщым писмен пми и мимие и деиствие.
2. рд ммм никво дечеиии трицв- ви со придажи.
з. п; напомням усмроосмвоспоправиме и уверено.
д. да поыІІВІта прпзяпшпи ни адаш-веке.
5. д. :ните некви :топки твибап ви едеявите, око ии-тв Вдошпннио.
в. д. :ните кои ш опишете примеря за контроли праим.



Партньорство с
лекаря за контрол

А. Спрете п: пушшмІ

н. Ипшввцшпоширината, ІшктоАшиш ви преяпнсв!!

с. Опшяетп в спешна помощ Іми ня дІКІр, ако нишІтІ трупно!

п. тотнъмцрьветрщи имим и :вещае-шие стаи, изцепи:ши съм!

Еншвто :абе/тегне е хрвнично. по ииже и. аиде спряно развитието му
или дори то да ее пщобри с подходящо лечение, което трпбвц да е писти,
лимо и д. с: придан правилно.

МоЖепІе ра вблекцпте болката. можете ян вмекците отрнцатемшше
послеяствпи н: Јабодлванетс. маже 95 си пимоеицте п прввптаративдие
и: вдишавамети,
поддържани-е врьзка с ЕашшІ бедоярвбенАекяр и медийтеАеченинтв.

ІкІІктп е предписано.


