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DLACZEGO WARTO 
ZADbAć O SWOJE PŁUCA?
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Warto jednak uświadomić sobie, 
że na wiele sposobów sami 
możemy wspomagać pracę płuc. 
W tej broszurce opisano, jak 
najlepiej dbać o ich zdrowie.

Płuca to narządy 
parzyste, które każdego 
dnia niestrudzenie 
uczestniczą w procesie 
oddychania.

JAK mOGę ZADbAć O SWOJE PŁUCA?

Broszurka ta zawiera mnóstwo innych porad, które mogą przydać się 
także osobom z już rozpoznanym schorzeniem płuc.

Dzięki pomocy i wsparciu można zapanować nad chorobą i polepszyć ogólny 
stan zdrowia płuc, wprowadzając w życie nawet drobne zmiany.

Osoby dotknięte chorobą płuc mogą uzyskać dodatkowe informacje, odwiedzając 
stronę Brytyjskiego Towarzystwa Chorób Płuc www.blf.org.uk lub dzwoniąc do 
działającej w jego ramach telefonicznej poradni (tel. 03000 030 555). 

Szczegółowe informacje na temat liverpoolskiego programu „Zdrowe płuca” 
i imprez z serii „Oddychaj pełną piersią” dostępne są na stronie:  
www.liverpoolccg.nhs.uk/health-and-services/healthy-lungs

Strona  4 – Większa aktywność fizyczna 
Nawet 10 minut dziennie może dużo pomóc.

Strona 10 – Rzucenie palenia 
Nie jest to łatwe, ale odpowiednie wsparcie jest w zasięgu ręki.

Strona 16 – Odpowiednie szczepienia
Dostępne są one osobom przewlekle chorym i w wieku powyżej 65 lat.

Strona 17 – Rozpoznawanie objawów świadczących 
o chorobie płuc, m.in. przewlekłej obturacyjnej 
chorobie płuc (POChP) i raku płuc  
Wczesna diagnoza może pomóc w leczeniu choroby.

Strona 7 – Zrównoważona dieta
Dzięki pomocy można dokonywać zdrowszych wyborów.

Płuca zaopatrują 
krew w pochodzący 
z powietrza tlen i tą 
samą drogą usuwają 
z niej zbędny dwutlenek 
węgla. Tlen umożliwia 
właściwe funkcjonowanie 
komórek ludzkiego ciała.

Płuca chroni naturalny mechanizm obronny, 
który zapobiega przedostawaniu się do nich 
zanieczyszczeń i drobnoustrojów. Niestety 
kilka czynników może zaburzyć jego funkcję 
i obniżyć sprawność tych narządów.

Płuca nie próżnują. 
W ciągu dnia 
człowiek wykonuje 
nawet 25 tysięcy 
oddechów!
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A co jeśli już mam 
problem z płucami?
Aktywność fizyczna korzystnie 
wpływa na ogólny stan płuc, więc 
jest równie ważna w przypadku 
osób z już rozpoznaną chorobą. 

Ruch pomaga usprawnić oddychanie, 
złagodzić objawy choroby i poprawić 
jakość życia chorego. Może nawet ułatwić 
nam wykonywanie czynności, które do 
tej pory były poza zasięgiem naszych 
możliwości.

Bycie bardziej aktywnym 
jest prostsze niż myślisz! 
Aktywność fizyczną można 
zwiększyć na wiele sposobów, 
a każda osoba pod tym względem 
ma inne preferencje.

Nawet jeśli mamy kiepską kondycję i przy 
wysiłku fizycznym często łapiemy zadyszkę, 
chodzi tu przede wszystkich o ustalenie 
na początek takiej dawki ruchu, z którą 
czujemy się komfortowo. Nie trzeba od 
razu startować w maratonie! Nawet mało 
intensywne czynności, np. wyprowadzenie 
psa na spacer czy praca w ogródku, mogą 
przynieść ogromne korzyści. Zdziwisz się, 
jak pozytywnie wpłyną na twoje życie.

Większa aktywność ruchowa:
•  dodaje energii

•  obniża wysokie ciśnienie krwi

•  wzmacnia mięśnie biorące 
udział w procesie oddychania

•  poprawia czynność serca 
i krążenie

•  zmniejsza ryzyko wielu chorób, 
m.in. zapalenia stawów, 
cukrzycy, chorób serca, 
udaru i raka

•  zmniejsza ryzyko upadku, 
dzięki zwiększonej sile mięśni 
i lepszej koordynacji ruchowej

•  łagodzi stres i pomaga 
w stanach lękowych 
i depresyjnych.
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 W jaki sposób zwiększenie 
aktywności fizycznej może 
pomóc moim płucom?

Aktywność fizyczna jest najlepszym sposobem na poprawę 
stanu zdrowia płuc. 

Ruch nie tylko usprawnia wentylację płuc i pomaga lepiej dotlenić organizm, lecz 
także obniża ryzyko wystąpienia przewlekłych chorób układu oddechowego, np. 
POChP. Wysiłek fizyczny ponadto wspomaga odchudzanie, co istotnie wpływa na 
czynność płuc.

Brzmi zachęcająco? Teraz tylko trzeba ustalić sobie odpowiedni poziom aktywności 
fizycznej, aby odczuć jej dobroczynne działanie na organizm.
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Pamiętaj: Korzyści przynosi nawet niewielka aktywność fizyczna. 
Proponujemy na początek uwzględnić więcej ruchu w codziennym 
życiu, np.:

•  wysiąść z autobusu o jeden przystanek wcześniej i przejść ten 
odcinek piechotą

•  skorzystać ze schodów zamiast windy czy ruchomych schodów

•  częściej chodzić piechotą przy krótkich odległościach

•  popracować w ogrodzie czy pomajsterkować w domu.

Pamiętaj: Jeśli nie jesteś przyzwyczajony do aktywności fizycznej:

•  150 minut na tydzień może wydawać się zbyt dużo. Postaraj się być 
aktywnym na miarę swoich sił, a nad poprawą kondycji pracuj stopniowo 
i w zakresie swoich możliwości. Po dodatkowe porady na temat zwiększenia 
aktywności fizycznej można zwrócić się do swojego lekarza rodzinnego.

•  Na początek należy unikać zbyt intensywnego wysiłku fizycznego, który 
objawia się brakiem tchu i trudnością w wymówieniu kilku słów.

!

!

ILE RUCHU POTRZEbUJę?
Osobom dorosłym zalecamy, aby w ruchu spędzali 150 minut 
(tj. 2 godziny i 30 minut) na tydzień. Czas ten można podzielić na:

To wcale nie musi być trudne:

Na początek można 
spróbować jednorazowo 
10 minut (1 lub 2 razy  
na dzień) i stopniowo 
przedłużać czas 
aktywności do 
150 minut.

30 minut   
na dzień przez   
5 dni
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KROK 2
Wzmożona 
praca płuc

KROK 3
Poprawa ogólnego 
stanu zdrowia płuc 

KROK 1
Szybsze 

tętno

Sposoby na poprawę nawyków żywieniowych:

Jako przekąskę zjadaj owoce 
a główne posiłki urozmaicaj 
warzywami tak, aby łącznie 
spożywać na dzień 5 porcji 
warzyw i owoców.

Wybieraj niskotłusty nabiał, 
ale zwróć uwagę, czy tłuszczu 
nie uzupełniono cukrami. 

Zastąp czerwone mięso 
chudszym mięsem, np. 
kurczakiem lub indykiem bez 
skóry bądź rybą. Czerwone 
mięso jest zdrowsze po 
odkrojeniu tłuszczu. 

Wybieraj pełnowartościowe 
węglowodany, np. 
pełnoziarniste pieczywo, 
ryż i makaron. 

 W JAKI SPOSób 
ZRóWNOWAŻONA DIETA mOŻE 
POmóC mOIm PŁUCOm?

Zbilansowany sposób odżywiania się jest dla wszystkich bardzo ważny. 
Niezbędne składniki odżywcze znajdujące się w zdrowej żywności 
przyczyniają się do poprawy kondycji fizycznej. Jest to szczególnie istotne 
w przypadku osób ze stwierdzoną chorobą płuc, ponieważ sprawność 
fizyczna pomaga w zapobieganiu infekcjom płuc i zapewnia im zdrowie.   

Spożywanie zróżnicowanych pokarmów w połączeniu z aktywnością fizyczną ponadto 
przekłada się na utrzymanie prawidłowej wagi ciała. Odgrywa ona bardzo dużą rolę 
w prawidłowej czynności płuc, ponieważ otyłość powoduje trudności z oddychaniem 
i utrudnia aktywność fizyczną.

Ogranicz spożycie soli, np. 
dodawaj mniejszą jej ilości 
przy gotowaniu i nie dosalaj 
potraw przy stole, aby łącznie 
nie spożywać więcej niż jednej 
łyżeczki soli dziennie. 

Regularnie pij w ciągu dnia 
wodę. Pamiętaj, że wiele 
napojów zawiera cukier, 
nawet jeśli na opakowaniu 
jest napisane „bez dodatku 
cukru”.

Wyklucz z diety cukier 
i słodycze.
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Zwróć uwagę na ilość spożywanego alkoholu. Obecnie obowiązujące wytyczne są 
takie same dla mężczyzn, jak i kobiet. W obu przypadkach zaleca się nie przekraczać 
regularnie 14 jednostek alkoholu na tydzień. W przeciwnym wypadku istnieje 
realne zagrożenie trwałego uszczerbku na zdrowiu w postaci, np. chorób wątroby, 
nowotworów, chorób serca, udaru, demencji i osteoporozy.

Ostrzegamy, aby nie powstrzymywać się od spożycia alkoholu, aby później móc 
wyczerpać swój limit przy jednej okazji. Trunki najlepiej równomiernie dawkować 
w ciągu tygodnia. Warto też regularnie zachowywać abstynencję w określone dni.

Ponadto alkohol jest napojem wysokokalorycznym i może prowadzić do nadwagi, co z kolei 
niekorzystanie wpływa na płuca. Zapewne przeciętna osoba pomyślałaby dwa razy zanim 
zaserwowałaby sobie kolejnego burgera z frytkami, a przecież cztery duże piwa mają mniej 
więcej tyle samo kalorii, tj. 720!

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.drinkaware.co.uk.

175ml glases of wine

Na 14 jednostek składa się:

6 x 0,6 l szklanek  
4% piwa

6 x 175 ml lampek   
13% wina

lampki wina o poj. 175 ml

Czy moja waga jest 
prawidłowa?
Do obliczenia prawidłowej wagi ciała można 
posłużyć się wskaźnikiem masy ciała (BMI). Wynik 
BMI określa, czy dana waga jest odpowiednia 
do wzrostu. Prawidłowa wartość BMI dla osoby 
dorosłej powyżej 18. roku życia mieści się 
w przedziale od 19 do 25. 

Wartość BMI można obliczyć za pomocą kalkulatora 
wagi dostępnego na stronie www.nhs.uk. 
Po wejściu na stronę należy wpisać w okno 
wyszukiwania „BMI healthy weight calculator”. 

Gdzie można uzyskać pomoc: 
 

Exercise for Health
Co to jest?
•  Jest to 12-tygodniowy program w oparciu o indywidualny plan ćwiczeń.

•  Ma za zadanie podnieść poziom sprawności fizyczną i pomóc w utrzymaniu 
prawidłowej wagi.

•  Podczas zajęć zawsze dostępny jest instruktor, który służy poradą i wsparciem.

•  Uczestnikom demonstruje się, jak korzystać ze sprzętu do ćwiczeń.

•  Uczestnicy otrzymują indywidualne zalecenia odnośnie do najbardziej 
odpowiedniego dla nich typu zajęć.

Za pierwszą wstępną sesję, podczas której instruktor opracowuje dla uczestnika 
indywidualny plan, pobiera się opłatę w wysokości 7,50 £. Każda kolejna sesja 
kosztuje symboliczny 1 £.

Do udziału w programie kieruje lekarz rodzinny, więc w tej kwestii należy się 
bezpośrednio zwrócić właśnie do niego.

PSS Health Trainers
Doradcy zdrowotni to miejscowi mieszkańcy, którzy zostali specjalnie przeszkoleni 
do udzielania wsparcia wszystkim osobom chętnym do zmiany stylu życia. Mają 
doskonałe rozeznanie w ofertach różnych placówek i działają na terenie wszystkich 
dzielnic Liverpoolu. Do ich zadań należy pomoc w zakresie: poradnictwa 
żywieniowego, antynikotynowego i antyalkoholowego oraz prozdrowotnej 
aktywności ruchowej. Dzięki indywidualnemu wsparciu przez 12 tygodni doradcy 
zdrowotni pomagają podopiecznym osiągnąć zamierzone cele.

Do udziału w programie można zgłosić się samemu, dzwoniąc 
na numer 0800 1313 141 lub wysyłając e-mail na adres 
Liverpoolhealthtrainers@pss.org.uk.

Healthwatch
Pracownicy organizacji Healthwatch udzielają informacji na temat dostępnych 
świadczeń i usług odpowiadających indywidualnym potrzebom zdrowotnym, 
również w zakresie profilaktyki chorób płuc. Dodatkowe informacje można uzyskać, 
dzwoniąc na numer 0300 77 77 007 oraz odwiedzając katalog internetowy 
dostępny pod adresem www.livewellliverpool.info.  
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Odstawienie nikotyny to nie lada 
wyzwanie, ale istnieje szereg 
miejscowych placówek, które 
oferują palaczom odpowiednie 
wsparcie w zerwaniu z nałogiem, 
tym razem na dobre. Nasze 
nieudane zmagania z uzależnieniem 
tylko świadczą o tym, że 
widzieliśmy sens w stawieniu 
mu czoła. Należy zatem mieć 
świadomość, że każda nasza próba 
zaprzestania palenia to kolejny 
krok do całkowitej abstynencji.

 W JAKI SPOSób RZUCENIE 
PALENIA mOŻE POmóC 
mOIm PŁUCOm, NAWET 
JEśLI PALę OD DAWNA?

Wydawałoby się, że jeśli ktoś pali papierosy lub, 
na przykład, sziszę, to zerwanie z nałogiem nie ma 
sensu, ponieważ płuca już zostały uszkodzone.

Nic bardziej błędnego. Najlepiej rzucić już teraz, a płuca od razu odczują 
pozytywne skutki naszej decyzji. Odstawienie używki spowolni proces 
degeneracji płuc i złagodzi niekorzystne objawy. Oto kilka przykładów szkodliwego 
działania palenia na płuca:

•  zapalenia dróg oddechowych

•  nadmiar śluzu wydzielanego w płucach, który objawia się przewlekłym kaszlem, 
najczęściej z flegmą

•  zadyszka, nawet przy braku wysiłku fizycznego.
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Użyteczne porady, z których warto skorzystać:

Unikaj palaczy. Bierne palenie jest równie szkodliwe, a ponadto 
utrudni ci walkę z używką.

Zastanów się, dlaczego palisz i z jakiego powodu chcesz rzucić 
palenie. Zapisz swoje odpowiedzi, aby dobrze zapamiętać 
argumenty za odwykiem.

Usuń z pola widzenia wszystkie przedmioty, które przypominają ci 
palenie, np. popielniczki, zapalniczki itp.

Zacznij o sobie mówić „osoba niepaląca”. Wkrótce się nią staniesz!

Powiedz o swojej decyzji rodzinie i znajomym, aby mogli ci 
dopingować.

Przygotuj się na potencjalne objawy głodu nikotynowego i zastanów 
się, jak sobie z nimi poradzisz.

Nie pozwól, aby chwila słabości zmieniła twoje postanowienie. 
Nie zrażaj się i spróbuj jeszcze raz.

Na bieżąco śledź, ile pieniędzy udało ci się zaoszczędzić i zaplanuj, 
jak je wydasz.

Jeśli najdzie cię ochota, aby zapalić, pamiętaj, że trwa ona zwykle 
jedynie 2–3 minuty, więc szybko ci przejdzie.

Wyznacz sobie termin całkowitego zerwania z nałogiem i go 
przestrzegaj.
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Roy Castle FagEnds
Co to jest?
•  organizacja oferująca nieodpłatną i poufną pomoc w formie spotkań w przyjaznej 

atmosferze
•  specjalnie przeszkoleni terapeuci prowadzący spotkania grupowe i indywidualne
•  wsparcie przez telefon i motywujące wiadomości SMS
•  praktyczna pomoc dla palaczy chcących zerwać z nałogiem w dogodnym 

czasie i miejscu 
 Wsparcie obejmuje:
–  indywidualny plan antynikotynowy dopasowany do potrzeb palacza
–  farmakoterapię, która pomaga zwalczyć chęć sięgnięcia po papierosa
–  pomocne wskazówki, jak wytrwać w swoim postanowieniu
–  badania stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu, dzięki którym można 

śledzić swoje postępy.

Chęć skorzystania z pomocy można zgłosić, dzwoniąc na bezpłatną infolinię 
0800 195 2131.

Jakiego typu wsparcie jest 
dla mnie najlepsze?
Istnieje wiele opcji wsparcia, 
z których można skorzystać 
w rzucaniu palenia, a ich skuteczność 
jest sprawą bardzo indywidualną. 
Ważne jest, aby wybrać taką metodę, która 
nam najbardziej odpowiada. Zwiększy to szansę 
powodzenia. Pomoc specjalisty, przyjaciół i 
rodziny ułatwi ograniczanie wypalanego tytoniu 
a w końcu całkowite zerwanie z nałogiem. Według 
przeprowadzonych badań uzależnienie od 
nikotyny udaje się pokonać czterokrotnie 
częściej tym palaczom, którzy korzystają 
z profesjonalnego wsparcia i farmakoterapii. 

Dostępne opcje pomocy:
Formy pomocy w rozstaniu się z nałogiem palenia 
są różne. To od palacza zależy, w jaki sposób i kiedy 
chce z nich skorzystać. Można spróbować jednej, 
kilku lub wszystkich metod jednocześnie.

Pomoc miejscowej apteki
Co to jest?

•  szereg aptek na terenie Liverpoolu oferujących wsparcie antynikotynowe

•  bezpłatna, poufna, indywidualna pomoc 

•  krótka konsultacja w dowolnym czasie

•  motywacja i pomoc w osiągnięciu obranego celu

Dane kontaktowe aptek oferujących tę formę wsparcia podano na następnej 
stronie.

Smokefree
Co to jest?

•  narzędzia internetowe, w tym BEZPŁATNY pakiet wsparcia w rzuceniu 
palenia 

•  wybór różnych narzędzi, specjalnie stworzonych do walki z nałogiem, m.in. 
wsparcie przez aplikację, SMS i e-mail

Rejestracja na www.nhs.uk/smokefree
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Apteki oferujące poradnictwo antynikotynowe
Anfield 
Saints Pharmacy, 216–218 Walton  
Breck Road, L4 0RQ, 0151 263 3631 

Forshaws Pharmacy, Belmont Grove,  
L6 4EP, 0151 263 1678

Aigburth 
Boots Pharmacy, 139 Aigburth Road,  
L17 0BJ, 0151 727 1522

Allerton 
Tesco Pharmacy, Mather Avenue,  
L18 6HF, 0345 6779002

City Centre 
Euro Pharmacy, 16–20 Berry Street,  
L1 4JF, 0151 708 0778 

Boots Pharmacy, Clayton Square,  
L1 1QR, 0151 709 4711
Rowlands Pharmacy, 37 Myrtle 
Street,  
L7 7AJ, 0151 709 7796

Everton 
J Hughes Chemist, 225 Breck Road,  
L5 5PT, 0151 263 1157
I Phillips Pharmacy, Breckfield  
Road North, L5 4QZ, 0151 2632786
Green Cross Pharmacy,  
West Speke Health Centre, Blacklock 
Hall Road, L24 3TY, 0151 234 1618

Fazakerley 
Tiffenbergs Pharmacy, Longmoor 
Lane, L9 0AP, 0151 525 3462

Garston 
Lloyd’s Pharmacy, 32 Church Road,  
L19 2LW, 0151 427 6173
Rowlands Pharmacy, 17 St Mary’s 
Road, L19 2NJ, 0151 427 4948

Kensington 
Davey’s Pharmacy, 99 Holt Road,  
L7 2PN, 0151 260 4717
Davey’s Pharmacy, 253 Kensington,  
L7 2RG, 0151 263 6735

Norris Green 
Cohens Pharmacy, 181 Walton Hall 
Avenue, L11 7BY, 0151 525 3434

Old Swan
Lloyd’s Pharmacy, 23–25 St Oswalds 
Street, L13 5SA, 0151 228 3108
Cohen’s Pharmacy, 158 Townsend 
Lane, L13 9DN, 0151 263 1715

Orrell Park
Orrell Park Pharmacy, 65 Moss Lane,  
L9 8AE, 0151 525 1003

Queens Drive
Udani Pharmacy, 22–24 Queens 
Drive, L15 7NE, 0151 722 1944

Speke 
Boots Pharmacy, New Mersey Retail 
Park, L24 8QB, 0151 427 5915 

Vauxhall 
Boots Pharmacy, 2 Vauxhall Road,  
L3 2BG, 0151 236 4882

West Derby 
J & J Pharmacy, 15 Deysbrook Lane,  
L12 8RE, 0151 228 9400
Lloyd’s Pharmacy, 30 Mill Lane, 
L12 7JB, 0151 226 1410
Melwood Pharmacy, 227 Deysbrook 
Lane, L12 4YF, 0151 252 1195

Woolton 
Tesco Pharmacy, Allerton Road,  
L25 7SF, 0345 0700082

Jakie leki są dostępne?
Nikotynowa terapia zastępcza, w skrócie NTZ, obejmuje różne 
preparaty nikotynowe, które pomagają złagodzić objawy głodu 
nikotynowego, tym samym ułatwiając porzucenie nałogu. 

Dostępne są w postaci plastrów, gumy do żucia oraz aerozoli do nosa i ust. Zawierają 
nikotynę, która uwalniana jest do krwiobiegu bez konieczności sięgania przez palacza 
po papieros. Oprócz NTZ w ramach NHS można skorzystać także z dwóch leków 
wspomagających rzucenie palenia: z warenikliną (Champix) i pupropionem (Zyban). 
Badania kliniczne udowodniły, że oba leki z dużym powodzeniem pomagają w 
powstrzymaniu się od palenia.

Trzeba jednak mieć świadomość, że do osiągnięcia całkowitej abstynencji 
potrzebna jest także silna wola.

NTZ oraz inne środki wspomagające walkę z używką dostępne są w szeregu placówek, 
w tym w punktach poradnictwa antynikotynowego FagEnds, gdzie można otrzymać 
kupony na zarejestrowane, dopuszczone do obrotu preparaty, np. NTZ, oraz skierowanie 
do lekarza rodzinnego na farmakoterapię lekiem Champix połączoną ze wsparciem 
psychologicznym. Z pomocy mogą także skorzystać osoby pragnące oduczyć się 
konsumpcji e-papierosów i zażywania tabaki. W punktach tych można również uzyskać 
porady na temat zdrowszego trybu życia bez dymu i nikotyny. 

Po receptę na preparaty NTZ można ponadto zwrócić się bezpośrednio do 
swojego lekarza rodzinnego, a osobom zwolnionym z opłat za leki na receptę 
wiele miejscowych aptek oferuje kupony na bezpłatny zakup nikotynowych 
plastrów, gum do żucia i tabletek podjęzykowych. Osoby niemające takiego 
uprawnienia pokrywają wówczas jedynie standardową 
opłatę za leki na receptę.
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 JAKIE SZCZEPIENIA 
SĄ WSKAZANE DLA 
mOICH PŁUC?
Szczepienia przeciw grypie i zapaleniu 
płuc
Kto powinien się zaczepić?
Szczepienia te zalecane są osobom powyżej 65. roku życia oraz 
cierpiącym na przewlekłe schorzenie (zwłaszcza płuc).

Przed czym chronią?
Grypa może prowadzić do zakażeń w obrębie klatki piersiowej, a nawet 
zapalenia płuc. Szczególnie narażone są na nie osoby, u których już 
rozpoznano chorobę płuc. To wykonywane raz na rok szczepienie chroni 
przed zachorowaniami na grypę przez jeden rok, ale nie zapobiega 
przeziębieniom czy innym zakażeniom wirusowym. Szczepionka przeciw 
zapaleniu płuc jest podawana jednorazowo i zapewnia ochronę przed 
najbardziej powszechnym typem zapalenia płuc.

Dodatkowe informacje na temat 
wymienionych tu szczepień można 
uzyskać u lekarza rodzinnego 
lub pielęgniarek w swojej 
przychodni.

?

?

 NA JAKIE OZNAKI 
CZY ObJAWY mAm 
ZWRACAć UWAGę?

Rozpoznanie wczesnych symptomów choroby płuc może 
mieć pozytywny skutek.

Dzięki takiej świadomości zwiększa się swoje szanse na wyleczenie, a w bardziej 
poważnych przypadkach, np. nowotworu, na przeżycie.

Typowe objawy, na które należy zwrócić uwagę: 

Jak postępować w razie pojawienia się objawu 
chorobowego?
Osoby zaniepokojone wystąpieniem któregoś z powyższych objawów powinny 
niezwłocznie zgłosić się do lekarza rodzinnego.

uporczywy kaszel trwający 
ponad 3 tygodnie

ból w klatce piersiowej

zmiana charakteru kaszlu

nasilająca się duszność, 
zwłaszcza przy wysiłku 
fizycznym

utrata wagi

częste infekcje dolnych dróg 
oddechowych

krwioplucie

chrypka

świszczący oddech

utrata apetytu

uczucie ucisku w klatce piersiowej
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Czy środowisko również 
wpływa na płuCa?
Niektórzy obawiają się, że zanieczyszczenie 
powietrza bądź otoczenie, w którym przebywają, 
niekorzystnie wpływa na ich płuca.

Choć w niektórych przypadkach takie obawy są uzasadnione, 
w większości sytuacji dużo większy wpływ na zdrowie płuc 
mają kwestie omówione w tej broszurce. Właśnie 
dlatego skupiliśmy się na tych zagadnieniach.

Zaleca się, aby wszelkie obawy związane 
z negatywnym wpływem higieny powietrza 
w domu czy pracy na zdrowie płuc 
omawiać z lekarzem rodzinnym.

Healthy Homes Team
Jeśli istnieje podejrzenie, że niekorzystne warunki 
bytowe mogą być przyczyną złego zdrowia, należy 
zwrócić się po pomoc do zespołu Healthy Homes 
Team, który przeprowadzi inspekcję najmowanego 
lokalu.

Do zadań zespołu należy pomoc w określeniu 
problemu w zamieszkiwanym budynku, np. 
zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa 
domowników, oraz znalezieniu odpowiedniego 
rozwiązania. Aby zapewnić kompleksowe wsparcie, 
zespół współpracuje również z innymi organizacjami.

Z zespołem można skontaktować się telefonicznie 
pod numerem 0800 0121 754 
lub e-mailowo pod adresem 
healthyhomesprogramme@liverpool.gov.uk

Notatki
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