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Wprowadzenie
Wydana przez European Respiratory Society (ERS) i European
Lung Foundation (ELF) “Lung Health in Europe Facts and Figures”
dostarcza przejrzystego i wiarygodnego podsumowania stanu
zdrowia w zakresie pneumonologii w Europie. Na pierwszy rzut oka
wspomniany problem wydaje się trudny do rozwiązania. Choroby
płuc powodują około 1 miliona zgonów rocznie w regionach Europy
monitorowanych przez WHO. Dwie trzecie spośród nich ma miejsce
na terenie 28 krajów Unii Europejskiej (UE). Rak płuca jest wiodącą
przyczyną zgonów z powodu chorób płuc, poprzedzającą przewlekłą
obturacyjną chorobę płuc (POChP), zakażenia dolnych dróg
oddechowych i gruźlica (TBC). 5.4 miliona lat życia odniesionych
do niepełnosprawności (DALY) traci się rocznie z powodu chorób
płuc, takich jak astma. Więcej niż połowa wszystkich zgonów w
przebiegu chorób układu oddechowego jest następstwem palenia
papierosów. Całkowity koszt chorób płuc na terenie 28 krajów UE
przekracza zawrotną sumę 380 miliardów Euro. Te koszty są nie do
zaakceptowania. UE powinna z nimi zmierzyć, na przykład aktywnie
ograniczając palenie tytoniu.
Z perspektywy zdrowia publicznego niepokojące są nie tylko
wspomniane dane statystyczne, ale także wzrost zachorowań na
choroby takie jak POChP lub ponowne pojawienie się wieloopornej
gruźlicy. W celu przeciwdziałania tym problemom, w pierwszym
rzędzie, potrzebne są jednoznaczne dane. Doceniam zatem
European Lung White Book (Europejską Białą Księgę Chorób

Układu Oddechowego), na której opiera się niniejsza publikacja za
przedstawienie pierwszej kompletnej analizy problemów, z którymi
się mierzymy w skali 10 lat.
Określenie problemów jest tylko “jedną stroną medalu”. Szczególnie
cieszy mnie zaangażowanie ERS i ELF w poprawę zdrowotności w
odniesieniu do płuc u Europejczyków. Ostatecznymi beneficjentami
będą pacjenci. Rok 2013 – który dodatkowo jest rokiem prezydencji
Litwy w UE – jest także rokiem Promocji Zdrowia na Litwie.
Inicjatywy, takie jak niniejsza publikacja są istotne dla uzyskania
pewności, że nawet osoby nie znające problematyki zdrowotnej
zrozumieją rolę obciążeń związanych z chorobami.
To zestawienie danych pokazuje, że choroby układu oddechowego,
nie są reliktami dalekiej przeszłości, ale stanowią naszą obecną
rzeczywistość. Szczerze wierzę, że przyszłe uaktualnienia (danych)
pokażą znaczącą poprawę w zdrowotności dotyczącej płuc u
Europejczyków.
Minister Zdrowia Litwy
Minister of Health of Lithuania
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ELF
Założona przez European Respiratory Society (ERS),
fundacja ELF działa na rzecz zbliżenia chorych i społeczeństwa
z profesjonalistami w celu poprawy zdrowia w zakresie
układu oddechowego.
Istotnym wkładem ELF jest zapewnienie chorym na choroby układu
oddechowego oraz całemu społeczeństwu możliwości wpływania na
warunki zdrowotnej opieki w odniesieniu do chorób płuc w Europie.
To doprowadziło do utworzenia sieci grup doradczych, pacjenckich
organizacji na terenie całej Europy, z uwzględnieniem wszystkich
chorob płuc. ELF zapewnia pacjentom udział w tworzeniu
klinicznych zaleceń oraz zaprasza chorych na choroby płuc na
kongresy ERS, umozliwijąc spotkania z klinicystami i liderami
ERS. Mogą się wtedy przekonać, że ich sprawy i poglądy zostały
„usłyszane”.
ELF przekazuje najnowsze informacje i osiągnięcia w pneumonologii
do ludzi spoza kręgu profesjonalistów. Czyni to w sposób zrozumiały
dla nie-specjalistów i w tłumaczeniu na wiele europejskich języków.
Wiekszośc tych informacji jest dostępna na internetowej stronie ELF
– www.europeanlung.org

ELF odpowiada za przekazywanie wiadomości o naukowych
dokonaniach ERS publiczności i prasie, przygotowuje podsumowania
i notatki dla prasy w przypadku znaczących publikacji w European
Respiratory Journal lub kluczowych streszczeń na kongresach ERS.
Od ponad 10 lat, ELF prowadzi społeczne kampanie uświadamiające
i wydarzenia skupione na testach czynności płuc. Poczatkowo
były to wydarzenia związane z przesiewowymi spirometriami
organizowanymi w dużych europejskich miastach podczas
corocznych kongresów ERS. Obecnie, ELF, współpracując z
międzynarodowymi towarzystwami chorób płuc koordynuje
„Światowy dzień spirometrii” odbywający się co dwa lata, w którym
w 2012 roku uczestniczyło ponad 70 krajów.
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ERS
Misją European Respiratory Society (ERS) jest złagodzenie
cierpienia spowodowanego chorobami płuc i promowanie badań
w zakresie zdrowia układu oddechowego, dzielenia się zdobyczami
nauki oraz edukacji lekarzy i społeczeństwa.
ERS powstało w 1990 roku i liczy obecnie 10 000 członków, jako
zawodowe towarzystwo non-profit, poświęcone medycynie układu
oddechowego i badaniom naukowym. Otwarte dla klinicystów,
naukowców oraz innych pracowników opieki zdrowotnej,
towarzystwo ściąga swoich członków ze wszystkich kontynetów
i odgrywa wiodącą rolę w podnoszeniu standardów opieki
pneumonologicznej w Europie i poza nią. Działania towarzystwa
opierają się na czterech filarach: organizacji kongresów,
publikacjach, akcjach poparcia i edukacji, a European Lung
Foundation (ELF) stanowi jej społeczny głos.
Międzynarodowy kongres ERS jest kluczowym wydarzeniem w
ciągu roku. Gromadzi około 20 000 uczestników każdego roku, co
czyni ten kongres największym corocznym spotkaniem naukowym
w dziedzinie pneumonologii na świecie i najważniejszym forum
w Europie dla prezentacji wyników badań, wymiany naukowej i
nawiązywania współpracy.

ERS School prowadzi szkolenia przez cały rok, przygotowując szereg
kursów praktycznych i on-line, spotkania pozwalające uzyskać
punkty CME oraz materiaływ szkoleniowe.
Publikacje ERS są przedstawiane w prestiżowym European
Respiratory Journal, czasopiśmie, które publikuje najlepsze
oryginalne doniesienia oraz naukowe przeglądy każdego miesiąca,
osiągając niemal milion cztelników (on-line) rocznie. On-line
dostępne (wolny dostęp) są także dwa kwartalniki: European
Respiratory Review i Breathe. European Respiratory Monograph
publikuje cztery książki rocznie, dotyczące wybranych zagadnień
z zakresu pneumonologii. Poza głównym biurem w Lozannie
oraz wydawnictwem w Sheffield, ERS posiada biuro w Brukseli,
w sercu Zjednoczonej Europy prowadzące działania na rzecz
poprawy zdrowia w zakresie układu oddechowego. Obecne
działania obejmują lobbing na rzecz bardziej restrykcyjnego prawa
dotyczącego palenia papierosów, promowanie wiedzy dotyczącej
szkodliwego wpływu zanieczyszczeń powietrza oraz zapewnienie
równego udziału pneumonologii w nowych unijnych funduszach na
naukowe badania.

Przegląd
Przegląd
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Następstwa
Choroby płuc, powodujące jedną szóstą zgonów na świecie,
są jednym z największych światowych wyzwań zdrowotnych.
Niekorzystny wpływ chorób płuc pozostaje tak duży jak na przełomie
wieków i najpewniej pozostanie taki przez najbliższe dekady.
Każdego roku w Unii Europejskiej jeden spośród 8. zgonów
jest następstwem chorób układu oddechowego a choroby płuc
odpowiadają za co najmniej 6 milionów hospitalizacji.

Mapa umieralności z powodu wszystkich chorób płuc. Źródło: World Health Organization World and Europe Detailed
Mortality Databases, ostatnie uaktualnienie listopad 2011.

Jeden spośród 8. zgonów
w Unii Europejskiej jest
następstwem chorób płuc.

600 000 osób w Unii Europejskiej
umiera rocznie z powodu chorób
układu oddechowego.

Ponad połowa tych zgonów wynika
z raka płuca lub POChP i wiąże się
z paleniem papierosów.

Choroby płuc powodują 6 milionów
przyjęć do szpitala na rok.

Dla wielu chorób rejestracja przyjęć do
szpitala i zgonów to tylko “wierzchołek
lodowej góry”.

Przewiduje się, że choroby płuc
spowodują jeden spośród 5. zgonów.
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Następstwa ekonomiczne
Choroby płuc powodują niepełnosprawność i przedwczesne
zgony. Odpowiadają za ogromne koszty związane z podstawową
opieką,hospitalizacją i leczeniem, a także z utartą zdolności
produkcyjnej, tych osób które nie mogą pracować lub zmarły
przedwcześnie z powodu choroby.
Kalkulacja ekonomicznych następstw jest bardzo trudna z powodu
braku informacji i danych oraz z powodu znaczących braków w
ocenie kosztów. Wyniki przedstawione tutaj mogą być w znaczącym
stopniu niedoszacowane.
Bespośrednie
koszty
(miliardy Euro)

Pośrednie koszty
(Miliardy Euro)

Utrata DALY
(miliardy Euro)

Całkowite koszty
(miliardy Euro)

POChP

23.3

25.1

93.0

141.4

Astma

19.5

14. 4

38.3

72.2
106.4

Rak płuc

3.35

NA

103.0

Gruźlica (TB)

0.54+

+

5.37

5.9

Zaburzenia
oddychania w
czasie snu

5.2

1.9

NA

7.1

Mukowiscydoza

0.6

NA

NA

0.6

Ostre infekcje
dolnych dróg
oddechowych

2.5

NA

43.5

46.0

łączny

55.0

41.4

283.2

379.6

Zestawienie rocznych bezpośrednich i pośrednich kosztów i wartość utraty DALY z powodu poszczególnych chorób
dla krajów Unii Europejskiej w 2011 roku (miliardy Euro). Podstawowa opieka, poradnia, szpital, leki i tlen, utracona
zdolność produkcyjna obejmująca nieobecność w pracy, wczesne emerytury; pośrednie koszty i koszty bezpośrednie.

€380bn

€300bn

Całkowite koszty chorób płuc
w Unii Europejskiej przekraczają
380 miliardów Euro.

5.2 miliony DALY traci się rocznie z
powodu chorób płuc w Unii Europejskiej,
co oznacza 300 miliardów Euro.

€200bn

€100bn

Największe obciążenie stanowi POChP
i astma – ponad 200 miliardów Euro.

Całkowite wydatki na raka płuca
wynoszą 100 miliardów Euro.

50%
Połowa ekonomicznych obciążeń
w przypadku chorób płuc wynika
z palenia papierosów.

€27.4bn
Bezpośrednie koszty opieki zdrowotnej
w chorobach układu oddechowego
związanych z paleniem papierosów
wynoszą 27,4 miliardy Euro.
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Postępowanie
Linia postępowania może być widziana jako określenie zamiarów
i zasad wiodących do podejmowania decyzji. Według WHO
podstawowym prawem człowieka jest dostęp do najwyższych
osiągalnych standardów zdrowotnych. Podobnie, EU Treaties
wymaga zdefiniowania i wprowadzenia polityki wysokiego poziomu
ochrony ludzkiego zdrowia.
Jakkolwiek realizacja tych zasad zależy od polityki poszczególnych
krajów. W Europie, w odniesieniu do układu oddechowego,
polityczne wsparcie nawet dla podstawowych działań
profilaktycznych i monitorujących (jak podkreślono tutaj) mogłoby
ocalić dużo istnień i znacząco poprawić opiekę nad chorymi.

Pole do działania
• Potrzeba wiarygodniejszych i bardziej
kompletnych danych dla chorób układu
oddechowego – zwłaszcza odnoszących
się do niesprawności spowodowanej
przewlekłymi stanami.
• Wszystkie kraje powinny poprawić I
ustandaryzować badania i zbieranie
danych odnoszących się do chorób układu
oddechowego.
• Dokładniejsze statystyki dotyczące
hospitalizacji, jak i ujednolicenie
kodowania i świadczeń w celu uniknięcia
różnić w danych, są niezbędne do ukazania
całościowego obrazu następstw chorób.
• Zalecenia Framework Convention on
Tobacco Control powinny być w pełni
wprowadzone, razem z działaniami takimi

jak zwiększenie podatków, zmniejszenie
atrakcyjności opakowań papierosów i
bardziej widoczne ostrzeżenia zdrowotne.
• Eurpejskie prawo dotyczące emisji
gazów i jakości powietrza powinno być
respektowane i wdrażane przez Kraje
Członkowskie, aż do osiągnięcia poziomów
określanych przez WHO jako bezpieczne.
• Potrzeba większej współpracy
międzypaństwowej w celu zwalczenia
gruźlicy.
• Więcej między-dyscyplinarnych badań
potrzeba, żeby uporać się z przewlekłymi
chorobami w Europie. Zarówno Komisja
Europejska jak i kraje członkowskie
powinny zwiększyć nakłady na
biomedyczne badania.

W regionie Europy monitorowanym
przez WHO niezakaźne choroby
odpowiadają za 86% zgonów i 77%
niekorzystnych następstw tych chorób.

Tylko 10 spośród Państw
Członkowskich Unii Europejskiej
złożyło raporty o rozwinięciu
zintegrowanej i ukierunkowanej
polityki/programach/planach działania
dla przewlekłych chorób płuc.

€

700 000 Europejczyków umiera rocznie
z powodu palenia papierosów.

Koszt zużycia papierosów na
terenie Unii Europejskiej wynosi
517 miliardów rocznie.

8.6 miesiąca – to średnia utrata
oczekiwanego przeżycia z powodu
złej jakości wdychanego powietrza.
Stężenia niektórych zanieczyszczeń
powietrza na terenie Unii Eurpoejskiej
są obecnie wyższe niż określone
jako bezpieczne przez WHO.

380 000 nowych zachorowań na
gruźlicę odnotowało WHO na terenie
Europy w 2011 roku.

Czynniki
Czynniki ryzyka

ryzyka
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Palenie tytoniu
Palenie tytoniu w postaci papierosów to główna przyczyna wielu chorób
płuc. Dym tytoniowy zawiera ponad 4000 substancji chemicznych, spośród
których wiele ma działanie toksyczne i może powodować raka.

Bieżące i przyszłe potrzeby
• Więcej obszarów wolnych od dymu
tytoniowego w miejscach publicznych w
Europie może wspomóc zapobieganie
rozpoczęciu palenia przez osoby młodsze.
• Podnoszenie cen papierosów może pomóc
zredukować długotrwałe choroby i zgony
związane z paleniem tytoniu w ciągu
kolejnych 20 lat i później.
• Działania społeczeństwa, kraju i UE
przeciwko paleniu tytoniu należy wzmocnić,
poprzez proste opakowania, i zmierzać do
stopniowego wycofania papierosów.
• Wszystkich palaczy należy zachęcać do
rzucenia palenia, redukując obciążenie
związane z paleniem w ciągu kolejnego
dwudziestolecia.
Published December 2013

• Terapie zmierzające do rzucenia
palenia są tanie i należy upowszechnić
ich wykorzystanie.
• Edukacja w zakresie rzucania palenia
tytoniu powinna znajdować się w
programach nauczania pracowników
służby zdrowia i studentów medycyny.
• Należy kontynuować wdrażanie propozycji
WHO Framework Convention of Tobacco
Control w Europie.

Z danych szacunkowych wynika,
że w XX wieku tytoń przyczynił się
do śmierci około 100 milionów ludzi
na całym świecie, a w wieku XXI liczba
ta wzrośnie do 1 miliarda.

Dym tytoniowy zawiera ponad
4000 substancji chemicznych, spośród
których wiele ma działanie toksyczne
i może powodować raka.

Według badania Eurobarometer
przeprowadzonego Komisję Europejską
w 2012 r. w Europie 24% kobiet i 32%
mężczyzn pali tytoń, przy czym odsetek
palących był bardzo zróżnicowany
pod względem wieku.

Rak płuca odpowiada za około
20% wszystkich zgonów z powodu
raka w Europie.

Mimo, iż tylko 15% populacji ogólnej
żyje w Europie, niemalże jedna trzecia
obciążenia chorobami związanymi z
tytoniem występuje na tym kontynencie.

€

Łączny koszt ekonomiczny
tytoniu redukuje majątek narodowy
wyrażony produktem krajowym
brutto (GDP) o 3,6%.
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Bierne palenie tytoniu
Bierne palenie występuje, kiedy osoba wdycha toksyczne opary
znajdujące się w powietrzu lub w obiektach, które powstały po
wypaleniu papierosa. Dotyczy to także ekspozycji płodów na
dym generowany przez palącą matkę.

Bieżące i przyszłe potrzeby
• Państwa członkowskie powinny w całości
wdrożyć zalecenia FCTC (Framework
Convention on Tobacco Control) –
z uwzględnieniem działań dotyczących
podatków, reklamy i opakowań.
• Wiele państw Unii Europejskiej
wprowadziło zakaz palenia w miejscach
publicznych, z uwzględnieniem parków i
placów zabaw.

Published December 2013

WHO klasyfikuje bierne palenie
tytoniu jako przyczynę raka. Nie ma
bezpiecznych poziomów ekspozycji.

Każdego roku w wyniku ekspozycji
na środowiskowy dym tytoniowy na
całym świecie umiera ponad
600 000 osób niepalących.

Każdego roku z powodu chorób
spowodowanych ekspozycją na
środowiskowy dym tytoniowy
traconych jest 10,9 miliona lat życia
skorygowanych niesprawnością (DALY).

Środowiskowy dym tytoniowy może
powodować kaszel i świsty oraz inne
choroby, np. ucha środkowego u dzieci.

Środowiskowy dym tytoniowy może
powodować raka płuc, kaszel, świsty
i inne choroby, takie jak choroba
wieńcowa i udar u dorosłych.

Ponad 250 substancji chemicznych
zawartych w dymie tytoniowym ma
działanie toksyczne i rakotwórcze.
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Zanieczyszczenie
powietrza na zewnątrz
Termin „zanieczyszczenie powietrza” oznacza szkodliwe
cząsteczki zawieszone w powietrzu lub gazy w atmosferze,
które mogą być wdychane. Jest to mieszanina zawierająca
cząsteczki, ozon, tlenek azotu, lotne związki organiczne i tlenek
węgla. Skład mieszaniny różni się w zależności od miejsca,
pory roku i źródeł zanieczyszczeń w powietrzu.

Bieżące i przyszłe potrzeby
• Życie w pobliżu uczęszczanych dróg
zwiększa ryzyko rozwoju astmy u dziecka.
W planowaniu przestrzennym należy
uwzględnić odległość ulic do domów
i szkół.
• Aktualne dane wskazują, że potrzebne są
pilne działania zmierzające do zwalczenia
zanieczyszczenia powietrza w Europie.
• UE powinna wdrożyć wytyczne WHO
dotyczące powietrza na zewnątrz –
zmieniając wartości graniczne dla
zanieczyszczeń powietrza w otoczeniu.
• Wszystkie państwa europejskiej powinny
poprzeć deklarację WHO Parma
Declaration on Environment and Health,
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aby zredukować źródła zanieczyszczeń we
wszystkich sektorach – przemysłowym,
transportowym i energetycznym.
• W państwach członkowskich UE jakość
powietrza stanowić powinna integralną
część przepisów dotyczących transportu,
przemysłu i energetyki. Powinny one
zapewnić odpowiednie regulacje –
na poziomie krajowym, regionalnym
lub lokalnym – umożliwiające zwalczanie
źródeł zanieczyszczeń.
• Państwa członkowskie powinny także
zacieśnić współpracę dotyczącą
zanieczyszczeń.

Zanieczyszczenie powietrza
ma negatywny wpływ na zdrowie
człowieka, a ekspozycja może w
tym przypadku dotyczyć 100% populacji,
od nienarodzonych dzieci do osób
w wieku podeszłym.

Duża część populacji w Europie żyje w
obszarach, w których jakość powietrza
na zewnątrz jest niska.

Ostatnie badania dotyczące astmy
wieku dziecięcego wykazały, że korzyści
związane z czystym powietrzem były
w przeszłości niedoszacowane.

Dobowe wahania stężenia
zanieczyszczeń powietrza mogą
powodować nasilenie i łagodzenie
objawów ze strony układu
oddechowego.

W ujęciu długoterminowym
zanieczyszczenie powietrza może
skracać przewidywaną długość życia,
wpływać na rozwój płuc, wywoływać
astmę i prowadzić do innych
chorób płuc i serca.

Potrzebne są pilne
działania zmierzające do
zwalczenia zanieczyszczenia
powietrza w Europie.
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Zanieczyszczenie
powietrza w pomieszczeniach

Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach to termin stosowany
do opisu ekspozycji na pewne substancje występujące w domach,
szkołach, na stacjach kolejowych i stacjach metra. W powietrzu w
pomieszczeniach wykryto ponad 900 różnych związków. Wykazano,
że niektóre zanieczyszczenia mogą występować w stężeniach
2-5 razy większych wewnątrz niż na zewnątrz budynków.

Bieżące i przyszłe potrzeby
• Najpierw należy zredukować
zanieczyszczenie powietrza na zewnątrz
– jedynie wtedy za pomocą odpowiedniej
wentylacji będzie można zredukować
zanieczyszczenie powietrza
w pomieszczeniach.

• W wielu przypadkach sytuacja uległaby
poprawie dzięki zapewnieniu lepszych
warunków mieszkalnych dla osób
mieszkających w niższym standardzie,
np. ze względu na sposób ogrzewania lub
obecność wilgoci/pleśni.

• Normy dotyczące materiałów budowlanych
należy zaostrzyć, aby uniknąć pogorszenia
jakości powietrza w pomieszczeniach.

• Zawodowe choroby układu oddechowego
wywoływane są przez zanieczyszczenie
powietrza w pomieszczeniach – więcej
uwagi należy poświęcić podniesieniu
świadomości i przeciwdziałaniu ryzyku
dla pracowników.

• Polityka w zakresie redukcji nierówności
dotyczących zdrowia musi doprowadzić do
uzyskania korzystnego wpływu na zdrowie.
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Zanieczyszczenie powietrza w
pomieszczeniach to 8 spośród
najważniejszych czynników ryzyka
rozwoju choroby. Szacuje się, że
odpowiada ono za 2,7% globalnego
obciążenia chorobami.

Każdego roku od 1,5 do 2 milionów
zgonów może być związanych
z zanieczyszczeniem powietrza
w pomieszczeniach.

Około 50% światowej populacji
(około 3 miliardy ludzi) narażona
jest na zanieczyszczenia powietrza
w pomieszczeniach, pochodzące z
otwartego płomienia i przeznaczonych
do gotowania pieców na drewno.

W USA 2100-2900 przypadków
raka płuca u osób, które nigdy nie
paliły tytoniu związanych jest
z ekspozycją na radon.

Radon to druga po paleniu tytoniu
przyczyna raka płuca.

Wilgoć i pleśnie są źródłem
alergenów i mogą zwiększać ryzyko
wystąpienia problemów związanych
z astmą o 30-50%.
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Zawodowe czynniki
ryzyka

„Zawodowe czynniki ryzyka” to termin stosowany do opisu
szkodliwych wpływów różnych cząsteczek, gazów, dymów lub spalin
w miejscu pracy. Te różne czynniki nazywane są często „środkami”.

Bieżące i przyszłe potrzeby
• Poza chorobami zawodowymi, limity
w miejscu pracy powinny uwzględniać
poziomy czynników, które mogą
wywoływać alergie.
• Lekarzy należy także uczyć zbierania
wywiadu dotyczącego ekspozycji.
• W miarę identyfikacji nowych czynników
należy szybko ustalać dla nich przepisy
dotyczące dopuszczalnych stężeń.
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Ekspozycja na cząsteczki, gazy,
opary lub dym w miejscu pracy
odpowiada za 15% wszystkich
przypadków raka układu oddechowego
u mężczyzn i 5% u kobiet.

Ekspozycja na cząsteczki, gazy,
opary lub dym w miejscu pracy
odpowiada za: 15-20% wszystkich
przypadków astmy dorosłych.

Wiadomo, że astmę zawodową wywołuje
od 350 do 400 różnych środków.

Uważa się, że 15-20% przypadków
POChP związanych jest z narażeniem
w miejscu pracy.

Objawy międzybłoniaka mogą pojawić się
nawet po 50. latach od ekspozycji.

10% wszystkich przypadków
śródmiąższowych chorób płuc wiąże
się z pracą zawodową.
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Wczesne czynniki ryzyka
Istnieje wiele czynników, które mogą wystąpić na wczesnym
etapie życia i które mogą później powodować problemy z płucami.
Należą do nich: brak karmienia piersią, przyrost wagi, stosowanie
przez matkę paracetamolu w trakcie ciąży, powikłania przy porodzie
oraz jakość powietrza w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Bieżące i przyszłe potrzeby
• Kobiety należy informować o zagrożeniach
związanych z paleniem tytoniu w
trakcie ciąży.
• Konieczne jest informowanie osób,
które zostają rodzicami po raz pierwszy,
o niekorzystnym wpływie palenia tytoniu
na dzieci.
• W miarę wzrostu wskaźnika przeżycia
wcześniaków rośnie także liczba niemowląt
wymagających terapii. Należy zwrócić
większą uwagę na usprawnienie opieki
nad wcześniakami.
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Badania naukowe wykazały, że u dzieci
w wieku poniżej 2 lat ryzyko chorób płuc
wzrasta o 70%, jeśli matka pali.

U 30-50% dzieci, u których w wyniku
infekcji w wieku niemowlęcym wystąpiły
świsty, rozwinie się astma.

Palenie tytoniu przez rodziców może
odpowiadać za 20% wszystkich
przypadków astmy wieku dziecięcego.

20% niemowląt, których matki paliły
w trakcie ciąży hospitalizowanych jest
z powodu zapalenia oskrzeli w
pierwszych 5. latach życia w porównaniu
do 15% dzieci matek, które nie paliły.

Nieprawidłowy rozwój płuc związany
jest z 15-20% zgonów noworodków.

Stan zdrowia płuc dziadków –
niezależnie od tego, czy palą tytoń –
ma genetyczny wpływ na zdrowie
płuc wnuków.
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Dieta i odżywianie
Większość chorób dróg oddechowych rozwija się na skutek
interakcji pomiędzy czynnikami genetycznymi i środowiskowymi,
takimi jak palenie tytoniu, zanieczyszczenie i dieta. Istnieje coraz
więcej danych potwierdzających, że dieta i żywienie odgrywają
rolę w rozwoju i progresji chorób płuc.

Główne zalecenia
• Potrzebne są dalsze badania naukowe
dotyczące wpływu diety na choroby płuc.
• Potrzebna jest większa świadomość
społeczna w zakresie wpływu diety na
choroby płuc.
• Władze ds. zdrowia powinny
zagwarantować badania przesiewowe
stanu odżywienia i uświadamiać problem
nadwagi i niedowagi.
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• Wzrost spożycia owoców i warzyw,
antyoksydantów, flawonoidów, ryb i
kwasów tłuszczowych omega-3 związany
jest z poprawą czynności płuc i należy do
tego zachęcać.

Nadwaga lub niedowaga mogą
mieć szkodliwie konsekwencje
dla zdrowia płuc.

Spożywanie dużych ilości
wysokoprzetworzonej żywności
może przyspieszać spadek
czynności płuc.

Otyłość jest głównym czynnikiem
ryzyka bezdechu sennego,
obserwowanym u
60-90% z tą chorobą.

Zaleca się spożywanie dużych
ilości owoców, warzyw i ryb.

Należy ograniczoniczać tłuszcze trans
i kwasy tłuszczowe omega-6 w diecie.

Zaleca się utrzymanie wskaźnika masy
ciała (BMI) w zakresie 21-30.
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Podatność genetyczna
Prawdopodobieństwo rozwoju chorób płuc może być u
niektórych osób wyższe, co wynika z genów odziedziczonych
od rodziców. Geny to krótkie odcinki DNA, które określają
cechy każdego żywego organizmu.

Bieżące i przyszłe potrzeby
• Badania genetyczne w przypadku zdrowia
płuc powinny być skoncentrowane na
wielu różnych obszarach, w tym wczesnym
rozpoznaniu, przewidywaniu ryzyka
choroby i przewidywaniu odpowiedzi
na leczenie.
• W miarę postępu badań genetycznych
należy koncentrować się na identyfikacji
celów dla nowych leków, aby pomóc leczyć
i zwalczać choroby płuc.
• Programy funduszy UE, takie jak Horizon
2020, powinny pokrywać koszty badań
w tym zakresie.
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Mimo iż sekwencja DNA jest
w ponad 99% identyczna u różnych
osób, struktura genów dwóch osób
może potencjalnie różnić się
w 10 milionach miejsc.

Kilka genów wiąże się z czynnością
i rozwojem płuc.

Jako przyczyny mukowiscydozy
zdefiniowano ponad 1000 różnych
mutacji genu CFTR.

Jedynie u 20% osób palących tytoń
rozwija się POChP, co sugeruje, że mają
w tym udział także czynniki genetyczne.

Uważa się, że kilka genów podatności
jest wspólnych u ludzi z astmą i POChP.

Wiele genów wiązano z uzależnieniem
od nikotyny, mierzonym liczbą
wypalanych dziennie papierosów.

Choroby
Choroby płuc

płuc
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Astma dorosłych
Astma to częsta, długotrwała choroba, która może występować
u ludzi w każdym wieku. Powoduje zapalenie dróg oddechowych.
Termin „astma dorosłych” oznacza:
• Astmę wieku dziecięcego, która trwa w okresie dorosłości
• Astmę, która powróciła po obecności w wieku dziecięcym
i okresie remisji
• Astmę, która pojawiła się w okresie dorosłości
Astma dorosłych często wiąże się z alergiami i towarzyszą jej inne
stany alergiczne, takie jak katar sienny. Astma dorosłych występuje
częściej u kobiet.

Bieżące i przyszłe potrzeby
• Istnieje pilna potrzeba poznania źródeł
astmy, aby można jej było zapobiegać.
• Ekspozycje w miejscu pracy muszą być
lepiej kontrolowane, aby móc zapobiegać
rozwojowi astmy dorosłych.
• Potrzeba krajowych programów bardziej
skoncentrowanych na poprawie kontroli
astmy w populacji i, w konsekwencji, do
zredukowania przypadków długotrwałej
choroby, zgonów i kosztów.
• Potrzebne są dalsze badania naukowe,
pozwalające lepiej zrozumieć ciężką astmę
i, w przyszłości, personalizować leczenie.
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W Europie astmę ma niemalże
10 milionów dzieci i dorosłych w
wieku poniżej 45 lat.

Wielka Brytania i Irlandia
charakteryzują się największą
częstością występowania astmy
w Europie i na świecie.

Około 10% dorosłych z astmą
cierpi z powodu jej ciężkiej postaci,
którą trudno leczyć.

Kontrola astmy w Europie pozostaje
względnie niezadowalająca pomimo
rosnącego wykorzystywania leków
przeciwastmatycznych.

Astma dorosłych występuje
częściej u kobiet.

W niektórych krajach, takich
jak Finlandia i Francja, działanie
rządowych departamentów ds. zdrowia
doprowadziło do ważnych ulepszeń
dotyczących kontroli astmy.
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Astma wieku dziecięcego
Astma to stan, który powoduje zapalenie dróg oddechowych.
Jest to najczęściej występująca długotrwała choroba u dzieci.
Astma może wystąpić w każdym momencie życia, ale wysokie
jest prawdopodobieństwo wystąpienia pierwszych objawów
w dzieciństwie.

Bieżące i przyszłe potrzeby
• W szkołach należy wprowadzić środki
ostrożności zmierzające do redukcji
ekspozycji w przypadku dzieci z
alergiczną astmą.
• Należy położyć nacisk na opanowanie
astmy wysiłkowej na zajęciach wychowania
fizycznego w szkole.
• Potrzebne są dalsze badania naukowe
dotyczące środowiskowych i genetycznych
przyczyn astmy wieku dziecięcego.
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Przewiduje się wzrost chorobowości
astmy w Europie Wschodniej.

13% opiekunów dzieci z astmą
w Wielkiej Brytanii potwierdziło
konieczność rezygnacji z pracy,
aby móc opiekować się dzieckiem.

Astma rozpoczyna się zwykle na
znacznie wcześniejszym etapie życia
niż inne choroby przewlekłe, co sprawia,
że staje się obciążeniem na całe życie
dla pacjentów, ich opiekunów
i społeczeństwa.

Około jedna trzecia populacji będzie
miała astmę na pewnym etapie życia
w wieku od 5 do 80 lat, przy czym
większość – przed ukończeniem 20. rż.

Opracowanie bardziej skutecznych
leków może zredukować potrzebę
hospitalizacji z powodu astmy.

65% wszystkich ataków astmy u dzieci
w wieku szkolnym spowodowanych jest
infekcją wywołaną przez rinowirusy.
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POChP
Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) to długotrwały
stan, który powoduje stan zapalny płuc, uszkadzając miąższ płuc i
zwężając drogi oddechowe, co utrudnia oddychanie.
Istnieje wiele różnych typów tej choroby, niemniej jednak niewiele
wiadomo o przyczynach tego zróżnicowania i najlepszych sposobach
postępowania w przypadku jej różnych odmian.

Bieżące i przyszłe potrzeby
• Potrzeba więcej badań dotyczących
profilaktyki, edukacji, leków, terapii i
pielęgnacji, aby ustalić wyższe standardy
w całej Europie.
• Potrzeba więcej badań dotyczących
skuteczności aktualnych technik
postępowania w przypadku choroby.
• Potrzeba nowych terapii spowalniających
postęp choroby.
• Bardziej skuteczne strategie rzucania
palenia tytoniu byłyby bardzo korzystne.
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• Potrzeba większej świadomości wysokiego
obciążenia POChP w Europie wśród
rządzących, w przemyśle i społeczeństwie.
• Potrzeba więcej badań dotyczących
różnych odmian POChP i ich kosztów
ekonomicznych dla społeczeństw
europejskich.
• Brak wiarygodnych danych dotyczących
częstości występowania POChP –
państwa członkowskie powinny
poprawić sposób zgłaszania.

POChP może rozwinąć się u około
40-50% osób palących przez całe życie.
U osób, które nigdy nie paliły problem
ten dotyczyć może 10%.

15-20% przypadków POChP
związanych jest z ekspozycją na pyły,
środki chemiczne, opary lub inne
zanieczyszczenia powietrza
w miejscu pracy.

W populacji dorosłych w wieku powyżej
40 lat umiarkowana i ciężka postać
POChP dotyczy 5-10% populacji.
Łącznie z przypadkami łagodnymi
chorobowość wynosi 15-20%.

Chorobowość POChP jest wyższa
u mężczyzn niż kobiet.

Chorobowość POChP wzrasta
z wiekiem: u ludzi w wieku powyżej
70 lat chorobowość umiarkowanej i
ciężkiej postaci POChP wynosi około
20% u mężczyzn i 15% u kobiet.

Każdego roku w Europie odnotowuje
się 300 000 zgonów z powodu
POChP – odpowiada to 3 bombom
zrzuconym na Hiroszimę.
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Rak płuca
Rak płuca to nowotwór tchawicy, oskrzeli (dróg oddechowych)
lub pęcherzyków płucnych. Rak płuca był rzadką chorobą na
początku XX wieku, jednakże wzrost ekspozycji na dym tytoniowy
i inne czynniki wyzwalające chorobę miał wpływ na pandemię
w XX i XXI wieku.

Bieżące i przyszłe potrzeby
• Ponieważ palenie tytoniu jest wiodącą
przyczyną raka płuca, środki zmierzające
do kontrolowania nałogu, takie jak
zapobieganie i rzucanie palenia tytoniu,
pozostają najskuteczniejszymi metodami
redukcji częstości występowania raka płuca.
• Zakazy palenia tytoniu w miejscach
publicznych są niezbędne, aby pomóc
zredukować wpływ palenia biernego.
• Aby zapobiegać rozwojowi raka płuca
niezbędne jest natychmiastowe
wprowadzenie zakazu stosowania azbestu
na całym świecie.
• Potrzebne są nowe techniki pozwalające
lekarzom określić zaawansowanie raka
płuca. Pomoże to ograniczyć liczbę
hospitalizacji i przyspieszyć decyzje
dotyczące terapii.
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• Potrzebne są dalsze badania naukowe,
aby ulepszać techniki radioterapii i
zidentyfikować markery raka płuca, co
pozwoli zapewnić wczesne rozpoznanie.
• Badania przesiewowe osób zagrożonych
rozwojem raka płuca mogłyby doprowadzić
do wykrycia choroby we wczesnej fazie,
kiedy możliwe jest wyleczenie.
• Potrzebna jest dobrze zorganizowana
i wiarygodna baza danych przypadków
raka płuca, która umożliwi identyfikację
i badanie tendencji na poziomie zdrowia
publicznego, co pozwoli przyjrzeć
się różnicom w zakresie przeżycia
w poszczególnych krajach.
• Istnieje potrzeba pogłębienia wiedzy o raku
płuca u osób, które nigdy nie paliły.

Rak płuca to największy zabójca
w Europie, który odpowiada za
około 20% wszystkich zgonów
z powodu nowotworów.

Dym tytoniowy odpowiada za ponad 80%
wszystkich przypadków raka płuca.

Na świecie choroba ta występuje
częściej u mężczyzn.

Ponad jedna czwarta przypadków
raka płuca wystąpuje u osób
w wieku poniżej 60 lat.

7 spośród 8. chorych umiera przed
upływem pięciu lat od ustalenia
rozpoznania.

Rak płuca jest wiodącą przyczyną
zgonów z powodu nowotworów na
świecie (1,38 miliona w 2008 r.).

48
Zawodowe choroby płuc
Zawodowe choroby płuc to choroby spowodowane lub nasilone
przez materiały, na jakie osoba narażona jest w miejscu pracy.
Wpływ tych stanów jest niedoszacowany, co wynika z faktu, że są
rzadko zgłaszane. Na przykład, prawdopodobieństwo wystąpienia
choroby zawodowej jest większe u osób w wieku podeszłym, które
już nie pracują, ale których choroba związana jest z wcześniej
wykonywanym zawodem.

Bieżące i przyszłe potrzeby
• Normy narażenia powinny być jednakowe
w całej Europie. Należy je aktualizować,
aby zredukować narażenie populacji
osób pracujących.

• Należy kontynuować wysiłki zmierzające
do wykrycia i zredukowania zawodowego
narażenia na czynniki rakotwórcze
w Europie.

• Władze ds. pracy i zdrowia powinny
podejmować rzeczywiste działania, aby
zmniejszyć częstość występowania raka
płuca wywołanego krzemicą i pracą
w kopalniach.

• Europejskie kraje potrzebują rejestru
chorób zawodowych w celu uzyskania
dokładnych danych o obciążeniach
i kosztach.

• Ustawodawcy muszą przyjrzeć się
wykorzystaniu nanomateriałów i ich
wpływom na zdrowie.
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Do 15% przypadków astmy wiąże się
z czynnikami w miejscu pracy.

15-20% przypadków POChP wiąże się
z czynnikami w miejscu pracy.

Badania prowadzone w Szwecji
i Finlandii wykazały, że 1 na 10 rolników
doznał ostrego urazu inhalacyjnego
w wyniku ekspozycji na pyły.

Uważa się, że 15% przypadków
raka płuca u mężczyzn i 5% u kobiet
spowodowanych jest ekspozycją
w miejscu pracy.
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Koszty związane z astmą zawodową są
wysokie, jednakże zazwyczaj ponosi je
państwo lub pacjent, a nie pracodawca.

W 2000 r. w Europie liczbę zgonów z
powodu ekspozycji na pyły i opary w
miejscu pracy oszacowano na 39 000.
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Choroby płuc u dzieci
Badania wykazały, że problemy z płucami odpowiadają za około
jedną czwartą wizyt dzieci u lekarza ogólnego. Dwie główne
choroby występujące u dzieci to astma i mukowiscydoza, które
zostały omówione w innych rozdziałach. Inne główne choroby
płuc zostaną omówione tutaj: zapalenie oskrzelików, choroby płuc
związane z wcześniactwem, w tym dysplazja oskrzelowo-płucna
(BPD), zapalenie płuc, gruźlica (TB), problemy z płucami obecne od
urodzenia (wrodzone choroby płuc), krztusiec.

Bieżące i przyszłe potrzeby
• Istnieje potrzeba większego
skoncentrowania się na małych dzieciach
z BPD, szczególnie w Europie ŚrodkowoWschodniej.

• Potrzeba więcej danych o częstości
występowania gruźlicy opornej na
działanie wielu leków i bardzo lekoopornej
gruźlicy w Europie.

• Ważne jest, aby zidentyfikować przyczyny
zmienności liczby zgonów z powodu
chorób płuc pomiędzy krajami, aby pomóc
opracować nowe skuteczne programy
interwencyjne.

• Istnieje pilna potrzeba opracowania
szczepionek zapewniających długotrwałą
ochronę przed krztuścem.

• Niezbędne są lepsze badania
diagnostyczne w kierunku gruźlicy u dzieci,
co pozwoli stawiać wiarygodne diagnozy.
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Problemy z płucami odpowiadają za
około jedną czwartą wizyt dzieci u
lekarza ogólnego.

BPD to jedno z najczęstszych powikłań
u wcześniaków. Występuje u 73% dzieci
urodzonych po 23. tygodniach ciąży.

Szacuje się, że każdego roku
w krajach rozwijających się u dzieci
w wieku poniżej 5 lat występuje
około 151 milionów nowych
przypadków zapalenia płuc.

Łączna liczba przypadków gruźlicy
w dzieciństwie w 2010 r. w Europie
wyniosła około 11 000.
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Gruźlica (TB)
Gruźlica (TB) to choroba wywoływana przez bakterię
Mycobacterium tuberculosis. Ostatnio pojawiły się nowe szczepy
odporne na powszechnie stosowane leki. Podobnie jak inne
bakterie, mykobakterie mogą przechodzić zmiany na poziomie
genów (znane jako mutacje), które dają im naturalną odporność
na leki przeciwgruźlicze. Nowe, zaawansowane postacie choroby
znane są jako gruźlica wielolekooporna (MDR-TB) lub gruźlica
wielolekooporna z rozszerzoną opornością na leki (XDR-TB).

Bieżące i przyszłe potrzeby
• Nastąpił istotny postęp w dziedzinie metod
diagnostycznych, jednakże ich powszechne
wdrożenie nie jest możliwe ze względów
logistycznych i finansowych.

• Konieczne są dalsze badania zmierzające
do identyfikacji markerów choroby, aby
pomóc przewidywać skuteczność nowych
leków i szczepionek.

• Kraje o wysokiej częstości występowania
gruźlicy muszą opracować i utrzymać
precyzyjne metody diagnostyczne
i strategie prowadzenia wielu ludzi
z gruźlicą wrażliwą i MDR-TB.

• Pilnie potrzeba ściślejszej
międzynarodowej współpracy w zakresie
leczenia obywateli migrujących.

• Potrzebny jest znaczący postęp w
dziedzinie szczepionek i leków, aby
móc kontrolować chorobę w Europie
i w skali światowej.

Published December 2013

World Health Organisation oszacowała,
że w 2011 r. było 8,7 miliona nowych
przypadków TB, przy czym 1,0-1,2
miliona tych osób cierpiało także na
zakażenie wirusem HIV.

Łączna liczba pacjentów, którzy
w 2011 r. umarli z powodu gruźlicy
została oszacowana na 1,4 miliona
osób na całym świecie.

Każdego roku w Europie diagnozuje
się blisko 400 000 nowych przypadków
TB, a ponad 40 000 osób umiera
z powodu tej choroby.

Większość osób z nieleczoną gruźlicą
płuc umiera w ciągu 1,5 roku po
wystąpieniu pierwszych objawów.

Gruźlica stanowi szczególny problem
na terenach byłego Związku
Radzieckiego, gdzie chorobowość
MDR-TB jest wysoka.

Leczenie gruźlicy jest złożone
i trwa wiele miesięcy, przy czym
konieczne jest zastosowanie co
najmniej czterech leków.
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Mukowiscydoza
Mukowiscydoza (CF) to dziedziczna choroba, która występuje
najczęściej u dzieci rasy białej i młodych osób dorosłych,
niemniej jednak może wystąpić u wszystkich niezależnie
od pochodzenia etnicznego. Przyjęło się, że jest to choroba
płuc i układu pokarmowego, ale wiadomo obecnie, że dotyka
ona różnych narządów.

Bieżące i przyszłe potrzeby
• Istnieje potrzeba zapewnienia
specjalistycznych świadczeń dorosłym
pacjentom z CF we wszystkich krajach
europejskich, a także zagwarantowania
podobnych standardów opieki we
wszystkich klinikach pediatrycznych.
• Dla zapewnienia najlepszej opieki kluczowe
znaczenie mają oddziały specjalizujące się
w leczeniu CF.
• CF powinno się rozpoznawać jak
najwcześniej, najlepiej poprzez badania
przesiewowe u noworodków.

• Ponieważ zapotrzebowanie na przeszczepy
płuc będzie w przyszłości wzrastać,
należy promować oddawanie narządów
do przeszczepów, aby zapewnić ich
wystarczającą podaż.
• W przeszłości leczenie było skierowane
wyłącznie na objawy CF. Przyszłe badania
muszą koncentrować się na korygowaniu
zasadniczych nieprawidłowości –
opracowano pierwszy lek korygujący
problem zasadniczy [Kalydeco ™ (iwakaftor,
VX-770)], który stosuje się w przypadku CF
z obecnością określonego wariantu genu.
• Należy określić genotyp pacjentów,
co pozwoli opracować skuteczniejsze
„celowane” terapie.
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CF jest chorobą dziedziczną
(genetyczną); zidentyfikowano dużą
liczbę odmian wadliwego genu,
a nasilenie choroby zależy od
odmiany genu.

Dzięki ulepszeniom w farmakoterapii
CF zmienia się z choroby wieku dziecięcego
w chorobę dorosłych. Obecnie 42% pacjentów
z CF ma ponad 18 lat, 5% ma ponad 40
lat, a w niektórych krajach ponad połowa
pacjentów z CF to osoby dorosłe.

Badania przesiewowe noworodków
w kierunku CF mogą zredukować
chorobowość, umożliwiając parom
wykorzystanie tych informacji
do podejmowania bardziej
świadomych decyzji.

15% pacjentów jest hospitalizowanych
co najmniej raz do roku.

Każdego roku u 0,6% pacjentów
przeprowadza się przeszczepy narządów,
przy czym liczba ta wzrasta. W większości
ośrodków transplantologicznych CF
jest aktualnie najczęstszą przyczyną
przeszczepów płuc.

Mimo iż CF ma ogromny wpływ na płuca,
problem dotyczy także kilku innych
układów w organizmie, a znaczenie
powikłań innych niż ze strony układu
oddechowego wzrasta ze wzrostem
przewidywanej długości życia.
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Zaburzenia oddychania
w czasie snu
Termin „zaburzenia oddychania w czasie snu” oznacza szereg
stanów, które prowadzą do nieprawidłowego oddychania w
trakcie snu. Najczęstszym z nich jest bezdech senny. Bezdech
oznacza tymczasowe wstrzymanie oddychania. Mimo, iż istnieją
różne rodzaje bezdechu, termin „bezdech senny” dotyczy zwykle
zespołu obturacyjnego bezdechu sennego (OSAS), w przypadku
którego pacjent nagle nie może oddychać z powodu tymczasowego
zablokowania dróg oddechowych na odcinku gardłowym.

Bieżące i przyszłe potrzeby
• Konieczna jest większa świadomość
choroby i jej konsekwencji przy
braku leczenia.
• Krajowe władze ds. zdrowia i transportu
muszą poznać wpływ senności związanej
z OSAS na prowadzenie pojazdów, aby
ograniczyć ryzyko dla osób, których dotyczy
problem i społeczeństwa.
• Potrzebne są dalsze wysiłki zmierzające
do uproszczenia badań, pozwalających
zdiagnozować ten stan chorobowy.
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• Konieczna jest rozbudowa placówek
terapii bezdechu sennego, ponieważ czasy
oczekiwania na badania i leczenie w Europie
stanowią poważny problem.
• Istnieje potrzeba lepszego poznania
najlepszych metod terapii dla różnych grup
ludzi, aby poprawić skuteczność leczenia.

OSAS jest powszechny,
niedodiagnozowany i można go leczyć.

W krajach rozwiniętych bezdech senny
występuje u 3-7% mężczyzn w średnim
wieku i 2-5% kobiet.

Ryzyko wypadku samochodowego u
osób z nieleczonym bezdechem sennym
wzrasta o 1,2-2 razy.

Otyłość umiarkowanego i ciężkiego
stopnia występuje u 60-90% osób
z OSAS i jest najczęstszym
czynnikiem ryzyka u dorosłych.
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Niezdiagnozowany bezdech
senny związany jest z kosztami
opieki zdrowotnej w przeliczeniu
na pacjenta o 50-100% wyższymi
niż w populacji ogólnej.

Palenie tytoniu i picie alkoholu wiązano
z większą częstością występowania
chrapania i bezdechu sennego.
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Ostre infekcje dolnych
dróg oddechowych
Do ostrych infekcji dolnych dróg oddechowych należy zapalenie
płuc (infekcja pęcherzyków płucnych), a także infekcje w obrębie
dróg oddechowych, np. ostre zapalenie oskrzeli i oskrzelików,
grypa i krztusiec. Są one wiodącą przyczyną chorób i zgonów
wśród dzieci i dorosłych na całym świecie. Znaczenie infekcji
dolnych dróg oddechowych może być niedoszacowane.

Bieżące i przyszłe potrzeby
• Właściwe stosowanie antybiotyków ma
kluczowe znaczenie w powstrzymywaniu
przypadków infekcji, które oporne są na
leczenie antybiotykami.
• Istnieje potrzeba opracowania nowych
i bardziej skutecznych szczepionek
przeciwko infekcjom płuc i wirusom.
• Konieczne jest opracowanie nowych
strategii przeciwko lekoopornym
bakteriom.
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Zapalenie oskrzelików jest najczęstszą
przyczyną hospitalizacji niemowląt w
wieku do 12 miesięcy.

Każdego roku wirusy grypy
mogą dotykać do 20% populacji
na całym świecie.

Ponad 90% zgonów związanych
z grypą występuje u pacjentów
w podeszłym wieku.

Każdego roku w Europie obserwuje
się około 16 500 000 przypadków
ostrego zapalenia oskrzeli.

U dzieci ostre infekcje dróg
oddechowych odpowiadają za prawie
50% wizyt u lekarzy i hospitalizacji.

W Unii Europejskiej każdego roku
przewiduje się około 3 370 000
przypadków zapalenia płuc.
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Zespół ostrej niewydolności
oddechowej (ARDS)
Zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) to zagrażający
życiu stan, w którym płuca nie mogą pracować prawidłowo.
Spowodowany jest urazem ściany naczyń włosowatych z
powodu choroby lub obrażeń fizycznych, takich jak znaczący
(wielonarządowy) uraz. Sprawia to, że ściana przecieka, co
prowadzi do nagromadzenia płynu i ostatecznie zapadnięcia
się pęcherzyków powietrznych – w efekcie płuca tracą zdolność
wymiany tlenu i dwutlenku węgla.

Bieżące i przyszłe potrzeby
• Potrzebne są badanie naukowe
zmierzające do opracowania metod
farmakoterapii.

• Potrzebne są dalsze badania naukowe
dotyczące nowych technik i narzędzi
diagnostycznych.

• Niezbędne są strategie zmierzające do
naprawy i regeneracji części płuc, które
uległy urazowi.

• Niezbędne są ulepszenia dotyczące często
wykonywanych czynności i standardów
wśród pielęgniarek, fizjoterapeutów i
lekarzy na oddziałach OIOM.

• Należy poszukać ulepszeń w terapii
pacjentów z ARDS pod względem
technik wentylacji.
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W zależności od lokalizacji i sposobu
powiadamiania ARDS występuje
u 10–58 osób na 100 000.

7,1% osób na oddziałach OIOM ma
ARDS. Liczba ta wzrasta do 12,5% u
pacjentów przebywających na oddziale
OIOM dłużej niż 24 godziny.

Współczynnik umieralności waha się
od 27% do 45% osób z ARDS.

Młodzi pacjenci z ARDS po urazie to
grupa, w której pełne wyzdrowienie
po ARDS w ciągu 6–12 miesięcy jest
najbardziej prawdopodobne.
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Rozstrzenie oskrzeli
Rozstrzenie oskrzeli to poszerzenie („rozstrzenie”) niektórych odcinków
dróg oddechowych. Poszerzenie dróg oddechowych występuje w postaci
łat, co wynika z uszkodzenia spowodowanego infekcją. Uniemożliwia to
skuteczne usuwanie śluzu, co z kolei zwiększa ryzyko dalszej infekcji i
zapalenia. Mniejsze drogi oddechowe są pogrubione i zwężone z powodu
stanu zapalnego i prowadzi to do duszności.

Bieżące i przyszłe potrzeby
• Rozstrzenie oskrzeli innego typu niż
wywołane mukowiscydozą (rozstrzenie
oskrzeli niezwiązane z CF) to jedna z
najbardziej pomijanych chorób dróg
oddechowych. Aktualnie nie ma ustalonej
klasyfikacji tej choroby, niewiele jest
specjalistycznych świadczeń oraz badań
dotyczących skuteczności leczenia.
• Potrzebne są badania naukowe,
zmierzające do pogłębienia wiedzy
o chorobie i postępowaniu w przypadku
osób, które na nią cierpią.
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50% ludzi z rozstrzeniem oskrzeli
cierpi z powodu innego stanu, np.
mukowiscydozy lub niedoboru
odporności, co sprawia, że są bardziej
podatni na rozwój choroby.

Rozstrzenie oskrzeli potwierdza
się zwykle w badaniu TK.

Nawracające lub uporczywe infekcje
mogą wymagać regularnej fizjoterapii
i częstej antybiotykoterapii.

Szybkie rozpoznanie i leczenie
mają kluczowe znaczenie dla
długotrwałych rezultatów.
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Śródmiąższowa
choroba płuc
Śródmiąższowe choroby płuc, znane także jako rozsiane
choroby miąższu płuc, wynikają z uszkodzenia komórek
otaczających pęcherzyki płucne, co prowadzi do uogólnionego
zapalenia i bliznowacenia oraz włóknienia płuc.

Bieżące i przyszłe potrzeby
• Śródmiąższowe choroby płuc to rosnące
obciążenie zasobów służby zdrowia
– konieczna jest lepsza dostępność
specjalistycznych świadczeń, aby
usprawnić terapię tych chorób.
• Potrzebne są badania na dużą skalę
dotyczące przyczyn śródmiąższowych
chorób płuc, które usprawnią
profilaktykę i leczenie.
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Istnieje ponad 300 różnych chorób,
które klasyfikuje się jako
śródmiąższowe choroby płuc.

Współczynnik hospitalizacji z powodu
śródmiąższowych chorób płuc jest
najwyższy w Austrii, Danii, Norwegii,
Finlandii, Polsce, Słowacji i wynosi
ponad 40 na 100 000 osób.

Największe wartości współczynnika
umieralności z powodu śródmiąższowych
chorób płuc, który wynosi powyżej
2,5 na 100 000, obserwuje się
w Wielkiej Brytanii, Irlandii,
Skandynawii, Holandii i Hiszpanii.

Czynniki środowiskowe udaje
się określić u 35% osób ze
śródmiąższową chorobą płuc.

Niektóre badania sugerują, że
przypadki samoistnego włóknienia
płuc i sarkoidoza są najczęstszymi
formami chorób śródmiąższowych płuc i
odpowiadają łącznie za 50% wszystkich
śródmiąższowych chorób płuc.

Sarkoidoza występuje najczęściej u
młodych osób dorosłych obojga płci
i kobiet w wieku powyżej 50 lat.
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Choroba naczyń
płucnych
Istnieją dwa główne rodzaje chorób naczyń płucnych: zator płucny
i nadciśnienie płucne. Zator płucny występuje z powodu obecności
skrzepów krwi w gałęziach tętnic w płucach, które często są
nastepstwem zakrzepicy żył kończyn dolnych lub innych części ciała.

Bieżące i przyszłe potrzeby
• Potrzeba opracowania lepszych metod
rozpoznawania zatoru płucnego.
• Profilaktyka przeciwzakrzepowa
z wykorzystaniem heparyny
niskocząsteczkowej znacząco redukuje
ryzyko żylnych chorób zakrzepowozatorowych u pacjentów z grupy ryzyka i
tym samym obniża ryzyko zatoru płucnego.
• Większa świadomość nadciśnienia
płucnego ma kluczowe znaczenie
dla wczesnego rozpoznania i leczenia
tej choroby.
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• Potrzeba dalszych badań dotyczących
tętniczego nadciśnienia płucnego,
ponieważ nie ma znanego lekarstwa.
• Potrzeba nowych terapii w nadciśnieniu
płucnym, ponieważ aktualnie ich brakuje.
• Należy ulepszyć metody profilaktyki u osób
zagrożonych nadciśnieniem płucnym.

Liczba przypadków zatoru płucnego
w Europie waha się od 6 do 20 na
10 000 osób/rok.

7-11% ludzi z zatorem płucnym umiera.

Liczba przypadków tętniczego
nadciśnienia płucnego w Europie
wynosi 1,5-5,2 na 100 000 osób.

Nadciśnienie płucne może być wynikiem
wielu przyczyn lub może mieć nieznane
pochodzenie (idiopatyczne).

Tętnicze nadciśnienie płucne występuje
częściej u kobiet niż u mężczyzn.

W przypadku tętniczego nadciśnienia
płucnego bez specyficznej terapii średni
wskaźnik przeżycia wynosi 2,8 lat.
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Rzadkie choroby płuc
Rzadka choroba to choroba, na którą zapada mniej niż jedna
na 2000 osób w Europie. Choroby rzadkie to te, które nie były
szeroko badane, w przypadku których nie są dostępne specyficzne
terapie i takie, którymi naukowcy i lekarze interesują się w
ograniczonym stopniu. Przykłady to pierwotna dyskineza rzęsek,
zmiany torbielkowate w płucach i idiopatyczne eozynofilowe
zapalenia płuc.

Bieżące i przyszłe potrzeby
• Potrzebne są nowe strategie zachęcające
firmy farmaceutyczne do opracowania
leków na choroby rzadkie.
• Czas do rozpoznania należy pilnie skrócić,
aby poszerzyć wiedzę o głównych cechach
chorób rzadkich wśród pracowników
służby zdrowia i powinien to być moralny
obowiązek lekarzy zajmujących się
chorobami dróg oddechowych.

Published December 2013

• Należy ulepszać europejskie sieci
referencyjne oraz utrzymywać rejestry
i bazy danych.

Rzadka choroba to choroba,
na którą zapada mniej niż jedna
na 2000 osób w Europie.

Istnieje około 6000 rzadkich chorób,
w tym dobrze poznane choroby,
zespoły i nieprawidłowości.

Około 80% rzadkich chorób
wywoływanych jest przez
czynniki genetyczne.

Choroby rzadkie to te, które nie były
szeroko badane, w przypadku których
nie są dostępne specyficzne terapie
i takie, którymi naukowcy i lekarze
interesują się w ograniczonym stopniu.

Zakaźne choroby rzadkie występują
u miliarda ludzi na całym świecie
i mogą powodować oszpecenie
i trwałą niesprawność.

Każdego roku z powodu zakaźnych
chorób rzadkich umiera milion osób.

70
Współpracownicy
Wszystkie dane zawarte w Lung health in Europe – facts and figures
zaczerpnięto z The European Lung White Book. Lista wszystkich
autorów, recenzentów, towarzystw chorób płuc z poszczególnych
krajów, narodowych delegatów ERS, organizacji pacjentów oraz
pracowników ERS/ELF, którzy mieli swój udział w pełnej publikacji
znajduje się na
www.erswhitebook.org/contributors/
Dziękujemy Ewie Jassem, z Polskiego Towarzystwa Chorób
Płuc za pomoc w tłumaczeniu.

Podziękowania
ERS i ELF dziękuje następującym przedsiębiortswom i organizacjom
za granty, które umożliwiły powstanie Lung Health in Europe – facts
and figures;

ECC jest stowarzyszeniem, któ®e otrzymało naukowe granty
of firmy Pfizer, GlaxoSmithKline i Boehringer Ingelheim

