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המידע המופיע בפרסום זה נועד להשכלה בלבד, ואינו מהווה חוות דעת רפואית ובכל מקרה, אינו תחליף לייעוץ מקצועי 
אין לצלם, להעתיק ולעשות כל  שימוש מסחרי מבלי לקבל  אישור בכתב מאת  ©מורות להדסה רפואי. כל הזכויות ש

 . 2013הדסה.  החוברת מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך היא מיועדת לנשים וגברים כאחד. 
 ל/ת"באתר: "דפי מידע למטופwww.hadassah.org.il ניתן לעיין בדפי מידע נוספים של "הדסה" באינטרנט:



           

 

 

 

 ,מטופל/ת יקר/ה

 ראשוניבדף זה תוכל למצוא מידע  ערכנו עבורך דף מידע בנושא מחלת ריאות חסימתית כרונית.

 אודות המחלה אשר יוכל לסייע לך בהתמודדות היומיומית שלך ושל בני משפחתך.

 ,לרשותך תמיד, נשמח לענות על כל שאלה

 ונזקי עישון  COPDצוות מרכז 

 

 מתית כרונית? י מחלת ריאות חסימה

, COPD  (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)נקראת גםה, מחלת ריאות חסימתית כרונית

דרכי יש הרס של רקמת הריאה.  ,COPD -המקשה על הנשימה. באנשים הסובלים מהיא מחלה 

 מתגורזו  תופעה. הופכים להיות צריםניזוקים ומובילים אוויר בתוך הריאה( ה)צינורות אוויר  אווירה

   עייפים.להיות ו , להשתעלהתקשות בנשימהלאנשים ל

אף מלא, ולעתים קרובות  ניתנת לריפוי אינהיכולה להיות מחלה קשה. מחלה זו  COPDמחלת 

 התפתחותה.את , ואף לעכב טיפולים שיכולים לעזור , ישנםיחד עם זאת עם הזמן.  יכולה להחמיר

 

 ?COPD -למה אני חולה ב

. COPD-לגרום ליכול ו גורם לנזק בלתי הפיך בריאותהיא עישון. עישון  COPD -ת להסיבה העיקרי

 ממושכת חשיפה בעקבות בעיקר , םאינם מעשני אשר בחולים גם לעתים המחלה מופיעהבנוסף, 

 .או בחשיפה תעסוקתית ממושכתהזוג,  בת/בן י"ע למשל ,פסיבי לעישון

 ?COPDשל  התסמיניםמה הם 

 התסמיניםמופיעים ככל שהמצב מחמיר אך ך כלל לא גורמת לתסמינים. בדר COPD, בתחילה

 הבאים:

  בזמן פעילות.קוצר נשימה, בעיקר 

  רעשים וחרחורים בזמן נשימה(צפצופים( 

 הוהפרשת ליח שיעול  

 

 זמן ממושך נמצאים בסיכון מוגבר ל: COPD-סובלים מהאנשים  בנוסף, 

 זיהומים, כגון דלקת ריאות. 

 סרטן ריאות. 

 לב מחלות. 

 )דלדול העצם )אוסטיאופרוזיס. 

 דיכאון. 

 



           

 

 

 

 COPD?האם יש בדיקה העוזרת בגילוי 

. במהלך COPDספירומטריה, לגילוי  –כן. הרופא שלך יכול להפנות אותך לבדיקת תפקודי ריאה 

לתוך צינור.  םימרבילוקח נשימה עמוקה ולאחר מכן נושף החוצה בעוצמה ומהירות  האת הבדיקה,

לציין  ות.רימה באיזויכול לנשוף מהריאות ו אתהמכונה, אשר מחוברת לצינור, מודדת כמה אוויר 

תקינות, תקבל תרופה לתוך משאף  אינןריאות שלך האם תוצאות תפקודי  .הבדיקה אינה כואבתש

מי ל אסטמה.מחלות אחרות כמו ל COPDבין להבדיל ואז תבצע תפקודי ריאה שנית. דבר זה יעזור 

 הבדיקה לא תקינה גם לאחר שימוש במשאף.  COPD-שסובל מ

 

 מדוע חשוב להיגמל מעישון?

 COPD-הבכדי למנוע הידרדרות של מחלת הדבר החשוב והעיקרי שתוכל לעשות  ,אם אתה מעשן

יגריות. הפסקת עישון לכמות הסמעשן או  האתשזמן אין חשיבות למשך ה. להיגמל מעישוןשלך זה 

 המחלה ותעזור לך להרגיש טוב יותר.  תקדמותקצב ה תאט את

 

 האם מומלץ להתחסן?

אחת לחמש שנים נגד דלקת ו אבהתאם להמלצות הרופתחסן כל שנה נגד שפעת עונתית מומלץ לה

לנסות ביותר . זיהומים כמו שפעת ודלקת ריאות עלולים לפגוע קשה בריאות שלך. חשוב ריאות

 למנוע אותם.

 

  ?COPD - איך מטפלים ב

 :COPDסוגים עיקריים של טיפול ב הם ארבעישנ

 ישנן תרופות רבות לטיפול ב - תרופות- COPDנשים משתמשים במשאפים, אשר . רוב הא

. בדרך , ומשפרים את יכולת הנשימהאו לצמצם בצקתחסומות דרכי אוויר לפתוח  יםעוזר

 . , יש צורך לשלב בטיפול משאפים מסוגים שוניםכלל

 ריאות, מטופלים לומדים לשפר את תסמיניהם בדרכים חדשות. הם בשיקום  - שיקום ריאות

 יכולים להקל על התסמינים.ה ,לומדים תרגילים ודרכים לנשום

 במשך היום ו/או  זקוקים לטיפול בחמצןהככל שהמחלה מחמירה, ישנם מטופלים  - חמצן

 .בשעות הלילה

 מטופלים עם רחוקותלעתים  - או ברונכוסקופיה ניתוח ,COPD או ר יעברו ניתוח חמו

להסיר או  ברונכוסקופיה )הליך פולשני בדרכי הנשימה באמצעות סיב אופטי( שמטרתם

 יםעשוי בחולה המתאים מסוג זה /פעולה. ניתוחים ביותרפגועה הריאהחלקי לחסום את 

  הפחית תסמינים.ל

 

 



           

 

 

 

 מעקב במרכז?ההמשך כיצד מתבצע 

 יקורים בטווח של כחצי שנה. אנו ממליצים על שלושה ב  COPD-במסגרת המרכז ל

בזמן זה תימצא במעקב על ידי הצוות הרב מקצועי במרכז )רופא ריאות, אחות מרכזת תחום 

COPD יועצת לגמילה מעישון, תזונאית קלינאית, פסיכולוגית רפואית(. בנוסף, במידת הצורך ,

מבחן חוזרת ו קב תבצע בדיקת תפקודי ריאהבמסגרת המעתופנה למסגרת שיקום ריאות בהדסה. 

 מאמץ. 

חשוב להביא לכל פגישה בדיקות דם עדכניות וכל בדיקת הדמיה אחרת שנעשתה בתקופה 

  האחרונה. על סמך המעקב, נוכל להתאים את הטיפול עבורך באופן אישי. 

 

 ?דיתיממתי עלי לפנות לעזרה רפואית 

 קוצר נשימה או קושי בנשימה. 

  כשהוא מלווה בחוםכשיש החמרה בשיעול או. 

  או שינוי בצבע הליחה בכמויות הליחהעלייה.  

 במידה והופיעו אחד או יותר מתסמינים הללו עליך לפנות לעזרה רפואית הקרובה למקום מגוריך. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  אחות מתאמת טיפול, מרכז  , פולינה כהן גוייכמןגב' על ידי: חוברת המידע הוכנהCOPD 

 ונזקי העישון

  :דר' פרידלנדר, מנהל מרכז  , ברויאר, מנהל מכון הריאה פרופ'החוברת אושרה על ידי

COPD ונזקי העישון . 

  :רויטל זלקר, מקדמת איכות ובטיחות, הנהלת הסיעודעריכה 

 3102 מאי           

 


