COPD như thế nào ?
Mặc dù tác nhân cơ bản nhất của COPD là khói tại thuốc, có những yếu tố khác có thể gây ra
hoặc làm cho COPD trở nên tồi tệ hơn, bao gồm phơi nhiễm môi trường và yếu tố di truyền. Ví
dụ, tiếp xúc rất nhiều với bụi ở nơi làm cho việc, hóa chất và ô nhiễm không khí trong nhà hoặc
bên ngoài trời (bao gồm khói củi hoặc chất nhiệt trị liệu sinh khối) có khả năng góp phần gây ra
COPD.
một số người không có những phơi nhiễm này mà vẫn bị COPD. Chúng tôi cũng không hoàn
toàn hiểu tại sao các người hút thuốc không bao giờ bị COPD và một số người không bao giờ hút
thuốc tuy nhiên mắc COPD có lẻ do những yếu tố di truyền có vai trò trong việc phát triển
COPD.
làm thế nào để tôi biết bị COPD?
các triệu chứng cơ bản của COPD bao gồm rất khó thở khi nghỉ ngơi hoặc lúc hoạt động thể
chất, trị sùi mào gà tại nhà, ho, khò khè, mệt mỏi và/ hoặc tiết ra chất nhầy dai dẵng. Nếu như
bạn có những dấu hiệu này, bạn cần nói chuyện với b.sĩ. Một số người mắc COPD sớm có thể
không nhận biết được một số biểu hiện của bệnh này. Các người có nguy cơ mắc COPD cần
được làm cho những xét ngiệm.
chuyên gia có thể điều kiện bạn thực hiện thử nghiệm khám hơi thở (kiểm tra khả năng phổi)
được gọi là hô hấp ký. Cách thức này đo khả năng thở ra của bạn và có thể phát hiện ra xem
đường thở của bạn có mắc hẹp hay không. (Xem tờ thông tin bệnh nhân của ATS về khám khả
năng phổi).
làm thế nào để b.sĩ biết một người mắc COPD?
chuyên gia chẩn đoán COPD phụ thuộc trên sự kết hợp của những dấu hiệu cũng như kết quả xét
nghiệm. Xét nghiệm quan trọng để xác định một người mắc COPD là hô hấp ký.
một số thay đổi của COPD cũng có thể được nhìn thấy trên X-quang ngực hoặc CT scan ngực.
Lúc chuyên gia đã xác định rằng bạn mắc COPD, họ có khả năng yêu cầu các xét nghiệm khác
để đánh giá hiện trạng hô hấp của bạn khi ngủ cũng như lúc di chuyển. Bao gồm cả việc xem xét
mức độ bão hòa oxy của bạn.
COPD được trị liệu như thế nào?
điều trị COPD trước nhất và cần thiết nhất ở người hút thuốc là từ bỏ hút thuốc để trị sùi mào
gà. Đã có thuốc cũng như một số kỹ thuật điều trị khác để giúp chữa trị việc nghiện nicotine và
giúp bạn bỏ thuốc lá.
Để có thêm thông tin về việc cai thuốc lá, xem kiến thức cho người mắc bệnh của ATS thuốc lá.
Thuốc giúp làm giảm các triệu chứng của COPD cũng như để phòng ngừa đợt bùng phát của
những dấu hiệu (được gọi là một số đợt kịch phát). Vốn có thể dẫn đến mất thêm chức năng
phổi. Một số nhóm thuốc bao gồm những nhóm dùng để mở rộng con đường thở (thuốc giãn phế

quản), giảm sưng ở con đường thở (thuốc chống nhiễm trùng, như steroid) và/ hoặc chữa trị viêm
nhiễm (kháng sinh).
Không giống như kháng sinh, hầu hết những mẫu thuốc trị liệu COPD phải được thực hiện mỗi
ngày, thường là suốt đời. Giữ cho khỏe mạnh là có thể được. Tránh tiếp xúc với người bị bệnh,
rửa tay thường xuyên, tiêm vắc-xin cúm hàng năm cũng như tiêm vắc-xin viêm nhiễm phổi lúc
chuyên gia đề nghị. Tại một số người, COPD cũng có khả năng gây ra giảm khí trong máu.

