PRIPOROČILA
ZA BOLNIKE
S KOPB

SPLOŠNO
Kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB) je pogosta bolezen, ki najpogosteje prizadene
kadilce, vendar vsak kadilec, ki kašlja, še nima KOPB. Zboli okoli 20% kadilcev. Za KOPB
sta značilna pospešen upad pljučne funkcije in prezgodnja smrt. Značilne so spremembe
dihalne poti, propad pljučnih membran in spremembe na pljučnem ožilju. Poveča se izločanje
sluzi, ki jo ti bolniki večino dni izkašljujejo. Bolnik ima moteno mehaniko dihanja, kar
povzroča občutek težke sape, ki se še okrepi med telesnim naporom. Bolezen ima kroničen
potek s spremljajočimi akutnimi poslabšanji.

ZGODNJE ODKRIVANJE BOLEZNI
Bolnik, ki ima KOPB, ima kronični bronhitis in občutek težke sape. Pomembno je, da ob
težavah z izkašljevanjem sluzi in zadihanostjo ob telesnem naporu, ki ne minejo, bolniki
obiščejo zdravnika. Zgodnje odkrivanje bolezni in zdravljenje vplivata na počasnejše
napredovanje bolezni in boljšo kvaliteto življenja bolnika. Za postavitev diagnoze KOPB je
potrebna preiskava, imenovana spirometrija. Namenjena je meritvam volumna zraka v
pljučih, ki ga bolnik lahko izdahne po predhodnem maksimalnem vdihu – temu volumnu
rečemo vitalna kapaciteta (VC). Istočasno izmerimo tudi hitrost izdiha zraka (hitrost
praznjenja pljuč med hitrim izdihom), ki je pri KOPB zmanjšana. Izdih se podaljša, pretok
zraka iz pljuč je upočasnjen, več kot tretjine zraka, ki je v pljučih, pa bolnik sploh ne more
izdahniti. Volumen izdihanega zraka v prvi sekundi hitrega izdiha je imenovan FEV1.
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ZDRAVLJENJE BOLNIKOV S KOPB
Poglavitni cilji zdravljenja KOPB so: preprečevanje napredovanja bolezni, olajšanje znakov
bolezni, povečevanje telesne zmogljivosti, preprečevanje in zdravljenje poslabšanja bolezni
ter povečevanje kakovosti življenja bolnika. Že s fiziološkim staranjem organizma se na račun
maščevja izgublja mišično maso vključno z dihalnimi mišicami, kar zmanjša osnovno
presnovo in telesno zmogljivost.
Ukrepi zdravljenja: opuščanje kajenja, redni obroki hrane, več beljakovin v prehrani, dovolj
tekočine, redna telesna dejavnost, izvajanje dihalnih vaj, cepljenje proti gripi ter redno in
pravilno jemanje predpisane terapije.

PREHRANSKA PRIPOROČILA ZA BOLNIKE S KOPB
Prehrana pri kroničnem pljučnem bolniku mora vzdrževati primerno prehranjenost in
izboljšati počutje bolnika. Bolniki izgubljajo telesno maso zaradi povečanega delovanja
dihalnih mišic in povečane porabe energije. Znižana telesna teža pa je lahko tudi posledica
manjše količine zaužite hrane zaradi slabega apetita, ki ga povzroča kronično vnetje. Manjša
telesna aktivnost bolnikov in slaba prehranjenost zmanjšujeta mišično maso in krčljivost
dihalnih mišic. Pogosta utrujenost je tudi lahko vzrok izgube apetita. Kronično vnetje dihalnih
poti z izkašljevanjem vpliva na slabše vonjanje in okušanje hrane, morebitna pridružena
depresija pa še dodatno zmanjša bolnikovo potrebo po rednem prehranjevanju. Hitro
nasitljivost po obroku hrane povzroča sploščitev trebušne prepone, ki utesnjuje trebušne
organe in povečuje pritisk v želodcu. Kronični kašelj z izkašljevanjem in težko sapo še
dodatno poveča porabo energije in pospešuje podhranjenost. Bolnikom, ki izgubljajo telesno
težo se svetuje energijsko in hranilno obogateno hrano.
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Cilji prehranske podpore pri KOPB so zagotavljanje zadostnega vnosa hranil glede na
posameznikove energijske potrebe. Za preprečevanje izgube telesne teže je treba včasih v
dnevno prehrano vključiti tudi prehranska dopolnila. Priporočljivo se je izogibati hrani, ki
napenja (stročnice in glavnata zelenjava), uživati dovolj svežega sadja in zelenjave (vsaj 0,5
kg dnevno) ter jedilnik sestaviti z živili, ki vsebujejo dovolj kalcija in vitamina D. Glavni
obrok – kosilo, naj bo zgodaj, saj je pomemben vir energije za celodnevne napore. Več
manjših obrokov (5 – 6) pa prepreči, da bi imel bolnik težave z dihanjem zaradi prevelike
količine hrane v želodcu.
12 korakov zdravega prehranjevanja:


V jedi naj se uživa. Izbirati je treba polnovredno in pestro hrano, ki naj vsebuje več
živil rastlinskega kot živalskega izvora.



Jesti je potrebno kruh, testenine, riž in krompir večkrat na dan.



Večkrat dnevno naj se je pestro zelenjavo in sadje (najmanj 500 g dnevno). Izbirati
je dobro med lokalno pridelano svežo zelenjavo in sadjem.



Treba je biti telesno dejaven toliko, da bo telesna teža normalna (ITM 20 – 25).



Nadzorovati je treba količine zaužitih maščob (ne več kot 30 % dnevnega
energijskega vnosa) in nadomestiti večino nasičenih maščob (živalskih) z
nenasičenimi rastlinskimi olji.
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Mastno hrano in mastne mesne izdelke je dobro nadomestiti s stročnicami, ribami,
perutnino in pustim mesom.



Dnevno je treba uživati priporočene količine manj mastnega mleka in manj
mastnih in slanih mlečnih izdelkov (jogurt, kislo mleko, kefir, sir).



Hrano je treba sladkati zmerno in izbirati živila, ki vsebujejo manj sladkorja ter
omejiti pogostost uživanja slaščic in sladkih pijač.



Jesti je priporočljivo manj slano hrano. Dnevna poraba soli naj ne presega ene
čajne žličke (6 g) soli, vključno s soljo, ki se jo zaužije s kruhom ter gotovimi
pripravljenimi in konzerviranimi jedmi.



Pri uživanju alkohola je treba paziti, da se ga ne užije več kot 2 enoti dnevno
(1 enota je 10 g alkohola).



Hrano je treba pripravljati zdravo in higiensko. Primerni načini, ki vplivajo na
zmanjševanje maščobe pri pripravi jedi so: kuhanje, dušenje in pečenje.

Prehranska piramida prikazuje uživanje živil iz petih poglavitnih prehranskih skupin. Nobena
raven piramide ni pomembnejša od druge, za dobro zdravje je potrebno uživanje živil iz vseh
skupin.
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KRUH, ŽITNI IZDELKI, RIŽ, TESTENINE IN KROMPIR
Nahajajo se na spodnjem, širokem delu piramide in predstavljajo njeno bazo oziroma osnovo
prehrane. Prednost imajo izdelki iz polno mletih žit, kot so izdelki iz ovsene, polnozrnate in
ržene moke ter rjavi riž. Ta živila vsebujejo škrob, ki je pomemben vir energije in vsebuje
pomembne hranilne snovi: ogljikove hidrate, vitamin B kompleks, kalcij, železo in prehranske
vlaknine. Žita in proizvodi iz žit so pomemben izvor energije za človeški organizem. Zaradi
visoke vsebnosti vlaknin ugodno delujejo na prehrano, razstrupljanje in izmenjavo snovi v
telesu.
ZELENJAVA IN SADJE
Predstavljata 35 %-ni delež dnevne prehrane. Za zdravje sta najbolj koristni živili, saj varujeta
pred rakom, boleznimi srca in ožilja, sivo mreno in staranjem. Zaradi velike vsebnosti vode,
je sadje nizkokalorično in osvežilno. Poleg že omenjenih vlaknin in mineralov, vsebuje sadje
tudi veliko vitamina C, E in provitamina A, ki zaradi antioksidacijskih lastnosti ščitijo
organizem pred prostimi radikali. Prosti radikali nastajajo v človeškem organizmu in lahko
poškodujejo njegove celice ter prispevajo k nastanku številnih bolezni.
BELJAKOVINE V MESU, MLEKU IN MLEČNIH IZDELKIH
To so skupine živil, ki so pretežno živalskega izvora. Predstavljajo bogat vir beljakovin, ki so
za bolnike s KOPB pomembna sestavina, ki jo morajo dnevno, redno in zadostno vnašati v
svoje telo (1 – 1,5 g na kg telesne teže).
MAŠČOBE
Te v zdravi prehrani prestavljajo najmanjši delež. Sem sodijo olja, mast, maslo, majoneza,
smetana, solatni prelivi, margarina, sladkorji, sladkane pijače, bomboni, med, marmelade,
sirupi, sadni želeji, pudingi, čokolade, peciva iz maslenega testa ter razne oblike ocvrtega
peciva in zelenjave. Za ta živila je značilno, da imajo veliko kalorično vrednost in le malo
hranilnih snovi, zato jih je treba uživati v zmernih količinah in ne prepogosto. Maščobe
predstavljajo posebno skupino, saj se pogosto pojavljajo v hrani v skriti obliki. Tako jih
najdemo v mesu in mesnih izdelkih, mleku in mlečnih izdelkih, sladkarijah, testu, pecivih,
oreščkih in semenih.
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Priporočljivo je skrbeti za kvalitetno prehrano. Kronični pljučni bolniki so nagnjeni k
hujšanju, kar je slabo. Življenje oseb s KOPB, ki imajo podpovprečno težo, je krajše od tistih
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PROTEINI
Beljakovine so poleg vode najpomembnejše snovi v človeškem telesu. Velik odstotek le-tega
(mišice, notranji organi, koža, lasje...) je sestavljen predvsem iz beljakovin, ki so v vsaki
Beljakovine so poleg vode najpomembnejše snovi v človeškem telesu. Velik odstotek le-tega
celici in so nujno potrebne za življenje. Sestavljajo jih aminokisline, ki se delijo na esencialne
(mišice, notranji organi, koža, lasje...) je sestavljen predvsem iz beljakovin, ki so v vsaki
in neesencialne. Slednje lahko človeško telo pridobiva samo, esencialne pa moramo vnesti s
celici in so nujno potrebne za življenje. Sestavljajo jih aminokisline, ki se delijo na esencialne
in neesencialne. Slednje lahko človeško telo pridobiva samo, esencialne pa moramo vnesti s
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hrano. Za normalno delovanje telesa je treba vsak dan zaužiti priporočeno količino

hrano. Za normalno delovanje telesa je treba vsak dan zaužiti priporočeno količino
beljakovin, ki pri neaktivnih, zdravih ljudeh znaša približno 1g beljakovin na 1 kg telesne
teže, pri aktivnih ljudeh in športnikih pa 2 g na 1 kg telesne teže. Dnevna energijska potreba
pri bolnikih s KOPB tako znaša 15 g dnevno, pri napredujočih oblikah pa 30 g dnevno.

RDEČE MESO
Rdeče meso je bogat vir kvalitetnih beljakovin s popolnim aminokislinskim profilom, hkrati
pa vsebuje tudi precej nasičenih maščob. Izbrati je treba manj mastne kose, kot so pljučna
pečenka ali goveji zrezki iz stegna in ledvenega dela.

Priporočeni dnevni vnos ( 80 g): 1 večji zrezek

SKUTA
Skuta vsebuje mlečno beljakovino kazein, ki se počasi sprošča in nam daje daljši občutek
sitosti. Priporočljiva je predvsem pred spanjem v kombinaciji s sirotkinimi beljakovinami, da
mišicam zagotovi zadostne količine esencialnih aminokislin za regeneracijo.

Priporočen dnevni vnos (110 g): 8 jušnih žlic
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OREŠČKI
So zelo bogat vir zdravih beljakovin in maščob, zato bi jih morali dodajati h prehrani. Največ
beljakovin vsebujejo mandlji, makadamija, indijski oreščki in pistacije. Okrog 50 pistacij
vsebuje približno 6 gramov beljakovin, obenem pa vsebujejo še mononenasičene maščobe,
vlaknine in minerale.

Priporočen dnevni vnos (80 g): 5 pesti

RIBE
Ribe vsebujejo od 15 - 24% beljakovin, ki so sestavljene iz esencialnih aminokislin. Bele ribe
so zelo lahko prebavljive in so primerne tudi za dietno prehrano. Plave ribe in losos so bogate
z omega 3 maščobnimi kislinami.

Priporočen dnevni vnos (90 g): 1 manjša riba
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PIŠČANČJA IN PURANJA PRSA
Piščančja in puranja prsa brez kože so verjetno najbolj razširjen vir beljakovin pri športnikih
in ljudeh, ki hujšajo. Vsebujejo vse esencialne aminokisline in izredno malo maščob. Pri tem
pa je treba poudariti, da so izdelki iz perutninskega mesa (hrenovke, salame, paštete...)
izredno revni s hranili, saj vsebujejo veliko maščob in soli ter malo beljakovin.

Priporočeni dnevni vnos (70 g): 1 manjši zrezek

JOGURT
Jogurt je bogat vir kalcija in probiotikov.

Priporočeni dnevni vnos (4 dcl): 2 lončka

10

JAJCA
Jajca so odlično beljakovinsko živilo, saj imajo popoln aminokislinski profil in visoko
biološko vrednost. Poleg tega vsebujejo veliko vitaminov, mineralov in encimov s
protimikrobnim delovanjem.

Priporočeni dnevni vnos (130 g): 2 celi jajci

SIR
Je odličen vir beljakovin, vitaminov B, selena in kalcija. Zaradi velike vsebnosti kalcija
ohranja zdrave kosti in zobe ter lajša simptome osteoporoze, migrene in predmenstrualnega
sindroma. Zaradi bogastva vitaminov B je priporočljiv za nosečnice, prispeva pa tudi k lepši
koži.

Priporočeni dnevni vnos (70 g): 1,5 rezine
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PRIMER TEDENSKEGA JEDILNIKA S POUDARKOM NA VNOSU BELJAKOVIN

PONEDELJEK
Zajtrk: dve rezini polnozrnatega kruha, 3 jušne žlice puste skute, jabolko, 2 dcl
nesladkanega čaja.
Malica: kefir (2 dcl) z ovsenimi kosmiči (3 žlice), 2 dcl vode.
Kosilo: mesna enolončnica (8 kock govejega mesa, 25 g) z zelenjavo (grah, koren), žličniki.
Popoldanska malica: pest orehov.
Večerja: skleda zelene solate, trdo kuhano jajce, tuna.
TOREK
Zajtrk: dve rezini rženega kruha, pusta šunka, paradižnik, kumara.
Malica: lahka skuta s sadjem (v sezoni: jagode, maline ali pa: eno jabolko ali hruška / banana
/ pomaranča).
Kosilo: piščančji zrezek (100 g), polnozrnat riž, skleda solate ali zelenjavna priloga (špinača,
brokoli, cvetača).
Popoldanska malica: dve rezini sira in košček polnozrnatega kruha.
Večerja: skleda radiča, sir feta (20 g).
SREDA
Zajtrk: navadni jogurt (2 dcl), 4 suhe slive, 1 jušna žlica ovsenih kosmičev, 1 jušna žlica
zmletega lanenega semena, skodelica bele kave.
Malica: jabolko.
Kosilo: fižolova juha s polnozrnatimi testeninami, regrat ali zelena solata.
Popoldanska malica: ajdova kaša (pol krožnika) s kuhano zelenjavo (grah, rdeča pesa).
Večerja: zeljna solata s sirom mozarella.
ČETRTEK
Zajtrk: dve ocvrti jajci, dve rezini sira, kisle kumarice.
Malica: hruška.
Kosilo: kamutove testenine (Kamut = eko pšenica) z lososom ali filejem Aljaškega polaka
(30 g) in šparglji.
Popoldanska malica: 2 dcl sirotke ali 2 dcl navadnega jogurta 3,2 % m.m., 2 žlici kuhanega
prosa.
Večerja: mlečni riž (rjavi riž), 3 dcl domačega mleka
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PETEK
Zajtrk: dve rezini pirinega kruha, zeliščni namaz, čaj.
Malica: pusta skuta z naribanim jabolkom ali pretlačeno banano.
Kosilo: grahova juha, riba na žaru (npr: škarpina, postrv, orada), dva krompirja na kislo,
rukola, paradižnik.
Popoldanska malica: kuskus (40 g) s svežo papriko.
Večerja: kuhan sladki janež (koromač) z naribanim parmenzanom.

SOBOTA
Zajtrk: 2 dcl kislega mleka, polnovredna žemlja.
Malica: sadna kaša (eno manjše jabolko in hruška).
Kosilo: cvetačna juha z ovsenimi kosmiči, puranji zrezek na žaru, krompir z blitvo, radič.
Popoldanska malica: hrenov namaz, 3 ržene ploščice.
Večerja: kuhana zelenjava (npr: stročji fižol, grah, brokoli), eno trdo kuhano jajce.
NEDELJA
Zajtrk: dve rezini ajdovega ali polnozrnatega kruha, pusta šunka, čaj.
Malica: v sezoni: rezina lubenice, melone, štiri marelice, dve breskvi ali nektarini oziroma:
pomaranča, jabolko ali 2 dcl kompota.
Kosilo: goveja juha z rezanci, kuhano goveje meso s krompirjem, blanširana špinača ali
blitva, skleda zelene solate.
Popoldanska malica: narastek iz ajdove kaše z jabolki.
Večerja: popečen manjši puranji ali piščančji zrezek, 2 žlici skute, paradižnik.
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PRIMERI JEDILNIKOV ZA BOLNIKE Z NAPREDOVALO STOPNJO KOPB

Domača mera

Količina
v gramih

2 rezini
1 skodelica
1 skodelica
1,5 čajne žličke
2 rezini

100
200
2 dcl
20
40

1/2 paprike

1 lonček

30

180

Obrok
zajtrk
polnozrnat kruh
sladka bela kava
mleko
maslo
kuhan pršut
sveža paprika
dopoldanska malica
jogurt 3,2 m.m.
mandlji

10 mandljev

30

1 krožnik
1 zrezek
1/2 skodelice
1 čajna žlička
1 jušna žlica
1 skodelica

200
150
150
10
10
120

3 jušne žlice

40

fižol za solato

1 žemlja
4 jušne žlice

60
60

popoldanska malica
žemljica
polnomastna skuta

1/2 paradižnika

40

paradižnik

večji krožnik
1,5 rezine

500
60

kosilo
goveja juha z rezanci
naravni svinjski zrezek
svaljki s skuto
maslo
drobtine
zelena solata

večerja
telečja obara z žličniki
ržen kruh
povečerek

1 manjši lonček

150

čokoladni puding
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Količina
v gramih

Domača mera

100
200
2 dcl
50

2 rezini
1 skodelica
1 skodelica
3 rezine
1/2 paradižnika

60

Obrok
zajtrk
polnozrnat kruh
sladka bela kava
mleko
sir edamec
paradižnik

1 kos

100

dopoldanska malica
marelice

1 kos

170

grški jogurt
kosilo

1 krožnik
1 zrezek
1 jušna žlica
1 čajna žlička
0,5 dcl
1 jušna žlica
1 skodelica

250

korenčkova juha z zdrobom

150
120
15
50
10
120

naravni svinjski zrezek
pire krompir
maslo
sladka smetana
drobtine
zeljna solata

3 jušne žlice

40

1 banana
2 jušni žlici

120
30

5 jušnih žlic

80

albuminska skuta

1 krožnik
1,5 rezine

400

večerja
testeninska solata

1 zavitek

180

povečerek
sirov zavitek

1 dcl

100

mešan kompot

60

fižol za solato
popoldanska malica
banana
kisla smetana

ržen kruh
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Obrok

Količina
v gramih

Domača mera

2 rezini
1 skodelica
1 skodelica
2 jajci
2 čajni žlički

100
200
2dcl
2
10

zajtrk
polnozrnat kruh
sladka bela kava
mleko
umešana jajca
sončnično olje

1 kos

120

sveža paprika

1 porcija

120

dopoldanska malica
sadna skuta

1 kos

150

sveže jabolko

1 krožnik
1 večji file
2 krompirja
1/2 skodelice
1 čajna žlička
1 skodelica

250
150
120
100
15
120

kosilo
grahova kremna juha
ribji file na žaru
kuhan krompir
dušena blitva
maslo
zelena solata

6 jušnih žlic

100

koruza

2 kepici

100

sladoled

1 čajna žlička
1 skodelica
1 štrukelj večji

10
2dcl
250

večerja
maslo
mleko
sirovi štruklji

1 skodelica

200

kompot

4 jagode
1/2 lončka

100
100

povečerek
jagode
navadni (1,3 % m.m.) jogurt

15

sladkor

popoldanska malica

1 jušna žlica

Domače mere:
1 čajna žlička je 5 g, 1 jušna žlica je 15 g, 1 rezina kruha je 45 g, rezina sira ali salame je 20 g,
krožnik juhe je 250 g, 200 g napitka je 2 dl.
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TEKOČINA
Za organizem je redno uživanje tekočine (navadna voda, nesladkani čaji) velikega pomena.
Popiti je treba od 1,5 do 1,8 litra dnevno (6 do 8 kozarcev), vendar ne sladkih in gaziranih
napitkov. Upoštevati je treba povečane potrebe po tekočini pri velikih telesnih obremenitvah
in bolezenskih stanjih, npr: povišani telesni temperaturi, driski in bruhanju.
KAJ JE ŠE POMEMBNO ZA BOLNIKE S KOPB?

KAJENJE IN KOPB
Prenehanje kajenja je danes edini znani dejavnik, ki prepreči napredovanje okvare pljuč pri
kadilcih. Opustitev ni enostavna, saj kajenje povzroča hudo odvisnost.
Kot učinkoviti ukrepi za odvajanje od kajenja so se izkazali: kratek nasvet, individualno
svetovanje in specializirane oblike pomoči v obliki skupinskih delavnic » Da, opuščam
kajenje«. Na voljo so tudi zdravila kot so nikotinski obliži ali zdravilo bupropion, ki ima
podoben centralni učinek kot nikotin, vendar ne povzroča odvisnosti. Redno ali občasno kadi
v Sloveniji vsak četrti polnoleten prebivalec, od tega je več moških kot žensk. Kajenje
škoduje vsakemu organu v človeškemu telesu. Tobačni dim vsebuje številne škodljive snovi,
med katerimi so najpomembnejše: katran, ogljikov monoksid in nikotin. Katran vpliva
predvsem na razvoj rakavih obolenj, ogljikov monoksid na srčno žilna obolenja, nikotin pa
na pojav odvisnosti.
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Prednosti opustitve kajenja
Po 20. minutah:
krvni pritisk in srčni utrip se vrneta na normalno raven. Izboljša se cirkulacija v rokah in
nogah.
Po 8. urah:
kisik se vrne v normalno raven. Možnosti srčnega napada začnejo upadati.
Po 24. urah:
ogljikov monoksid je izločen iz telesa. Pljuča začnejo čistiti sluz in druge škodljive obloge.
Po 48. urah:
občutka za okus in vonj se močno izboljšata. Postan, slab, plesniv dim, ki slabo vpliva na sapo
in telo, izgine.
Po 3. mesecih:
pljučna funkcija se izboljša, zaradi česar je dihanje lažje. Moteč kašelj izgine. Tveganje za
različne bolezni se pomembno zmanjša. Madeži in barva na zobeh začnejo bledeti.
Po 9. mesecih:
tveganje za komplikacije med nosečnostjo ali smrt ploda se vrneta na raven nekadilcev.
Po 5. letih:
možnosti za pojav bolezni ust, grla ali raka na požiralniku se zmanjšajo za 50%. Tveganje za
srčni infarkt pade za približno polovico v primerjavi s kadilci.
TELESNA AKTIVNOST
Priporočljiva je zmerna telesna aktivnost vsaj 150 minut tedensko. Za bolnike s KOPB je
pomembno prilagajanje telesne aktivnosti glede na zmogljivost posameznika.
Z napredovanjem bolezni postaja bolnik s KOPB vedno manj zmogljiv, zato je že v zgodnji
fazi bolezni potrebno skrbeti za telesno kondicijo. V ta namen je potrebno, da bolnik izvaja
aerobne vaje (tek,hoja, kolesarjenje,…) dva do trikrat tedensko po, vsaj, 30 minut. Ko je
bolezen že napredovala in je telesna zmogljivost manjša, je telesna vadba način za
zmanjševanje občutka težke sape. Najtežje je z vadbo začeti, ker ta najprej povzroči
intenzivnejše občutke težke sape, ki pa se ob redni vadbi zmanjšajo.
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Najprimernejša je vadba mišic spodnjih okončin. Vadba mora biti intenzivna, kar pomeni, da
se izvaja z najvišjo možno hitrostjo oziroma obremenitvijo. Zato je za začetek smiselna vadba
na sobnem kolesu oziroma tekoči preprogi. Ko bolnik doseže izboljšanje telesne zmogljivosti
mora z vadbo nadaljevati tudi na prostem. Če nima prej omenjenih pripomočkov, si lahko v
stanovanju pripravi dve oddaljeni točki – dva stola med katerima hodi kolikor hitro zmore. Če
se bolnik utrudi, se lahko usede in nato z vadbo nadaljuje. Podobno se vadba lahko nadaljuje
tudi s hojo po stopnicah. Takrat se vadbo stopnjuje s povečevanjem števila prehojenih stopnic.
Pred pričetkom vadbe se je treba posvetovati z zdravnikom, saj so pri bolniku lahko prisotna
stanja, ki prepovedujejo večjo telesno aktivnost.
DIHALNE VAJE
Za bolnika s KOPB je pomembno, da izvaja posebne dihalne vaje ter vaje za izkašljevanje in
krepitev dihalnih mišic. Dihalne mišice so zelo pomemben del dihalnega sistema. Z rednimi
vajami za njihovo krepitev se zmanjša občutek težke sape ter izboljša učinek izkašljevanja
nabrane sluzi v bronhijih.
Namen dihalnih vaj:
-

izboljšati prezračenost pljuč,

-

olajšati izkašljevanje,

-

popraviti iztirjeno dihanje,

-

doseči sproščen občutek celega telesa,

-

obdržati ali povečati gibljivost prsnega koša.

Sprostitven položaj je pomemben na začetku vadbe. Za bolnike, ki imajo težave z dihanjem
se priporoča položaj, ki razbremeni ramenski obroč (pomožne dihalne mišice), kar olajša
dihanje s prepono ter sprosti mišice ramenskega obroča.
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Vaje izvaja bolnik sede ali stoje ter poskuša biti čimbolj sproščen. Pred izvajanjem vaj mora
biti prostor prezračen. Pri vseh vajah bolnik najprej globoko vdihne skozi nos, za trenutek
zadrži dih, nato pa počasi izdihne s priprtimi ustnicami z glasovi S, Š, F ali kot bi hotel
upihniti svečo. Izdih je vedno daljši od vdiha in sicer v razmerju 2 : 1. Vsako vajo je treba
ponoviti 3 – 5-krat, vmes so kratki počitki. Vaje se mora izvajati trikrat dnevno.
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IZOGIBANJE OKUŽBAM
Bolnik s KOPB se mora v največji možni meri izogibati okužbam. Priporočljivo je redno
letno cepljenje proti gripi ter občasno proti pnevmokoku. Pomembno je tudi, da bolnik ne
jemlje antibiotikov, če ne gre za dokazano bakterijsko okužbo. V času epidemij in viroz,
predvsem v hladnih mesecih, se mora izogibati zaprtim javnim prostorom.
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ZDRAVLJENJE
KOPB vzdrževalno zdravimo. Cilj tega zdravljenja je: preprečevanje napredovanja bolezni,
odprava ali ublažitev znakov poslabšanja, preprečevanje poslabšanja bolezni in povečevanje
telesne zmogljivosti.
Sodobno zdravljenje KOPB temelji na uporabi zdravil, ki jih bolnik vdihne neposredno v
dihalne poti. Glede na delovanje ločimo dve skupini zdravil, to so bronhodilatatorji ali
olajševalci in protivnetna zdravila ali preprečevalci. Olajševalci sprostijo mišice sapnic ter
zmanjšajo zaporo dihalnih poti in tako olajšajo dušenje in težko dihanje. Preprečevalci pa
zmanjšujejo pogostnost poslabšanj KOPB. Pomembna je pravilna tehnika jemanja zdravil v
obliki pršilnikov in vdihovalnikov.
KAKO PREPREČITI HITRE PADCE TELESNE TEŽE?

Telesna masa prične hitro upadati ob poslabšanju bolezni, zato je takrat še toliko bolj
pomembno, da bolnik skrbi za redne energijsko goste obroke. Znano je, da je telesna aktivnost
ob poslabšanju zmanjšana ali jo celo ni in takrat pride do izgube, predvsem puste telesne mase
- mišic, ki se ohranjajo s pravilno prehrano in telesno aktivnostjo. Mišična masa se z leti
fiziološko manjša, zato je zelo pomembno, da skrbimo za njeno ohranjanje. Kadar ima bolnik
poslabšanje in nima apetita, si pomaga z uživanjem hrane, ki jo ima najraje. Poskrbeti je treba
za to, da bolniku hrano pomaga pripravljati zakonec, sosed ali svojci, da moč in energija
ostajata za samo uživanje hrane in ne za pripravo. Ob težki sapi je smiselna tudi priprava
hrane za katero bolnik ne potrebuje preveč energije za žvečenje (mleto meso, kašasta hrana,
smutiji, pasirana hrana).
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Pomembno je:


redno tehtanje,



ukrepanje ob izgubi vsakega kilograma – TAKOJ,



več manjših obrokov,



energetski napitki med obroki ali zvečer,



uživanje hrane brez žvečenja,



vodenje dnevnika za nadzor zaužite hrane.

PREHRANSKA DOPOLNILA
Če se ne uspe z običajno hrano zadostiti energijskega vnosa, ga je smiselno nadomestiti z
oralnimi energijskimi dodatki z visoko vsebnostjo beljakovin (kot npr. Ensure plus advance in
drugi), ki jih bolnik lahko popije in s tem dopolni primanjkljaj. Prehranske dodatke se
priporoča tudi takrat, ko se z običajno prehrano ne uspe pokriti precej visokih dnevnih
energijskih in beljakovinskih potreb. Te dodatke lahko, po opravljeni prehranski oceni,
predpiše zdravnik specialist na recept, kjer je potrebno samo delno doplačilo. Po njegovem
priporočilu jih lahko naprej za tri mesece predpiše tudi osebni zdravnik, nato pa je potrebna
ponovna prehranska ocena.
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MOTIVACIJA BOLNIKA

Prehranjevanje bolnikov s pljučnimi boleznimi je oteženo, ker sama narava bolezni s težko
sapo vpliva na prehranjevanje in tudi obratno, slaba bolnikova prehranjenost poslabšuje izid
bolezni. Zato je dobra prehranjenost in skrb za redno in pravilno prehranjevanje zelo
pomembna za bolnike s KOPB in bolnike s pljučnimi boleznimi. Pomembno je, da se skrbi za
redne in pogoste obroke (5 - 6 obrokov dnevno), ker se v samo treh dnevnih obrokih ne uspe
pojesti dovolj, da se pokrijejo dnevne potrebe, ki se z napredovanjem bolezni večajo.
Pomembno je, da so obroki manjši in energijsko gosti, da ne prihaja do težke sape in
oteženega dihanja, kar negativno vpliva na počutje bolnika, ki bi zato začel zavračati hrano.
Pomembno je tudi, da se ne porabi preveč energije za pripravo hrane, ker jo kasneje zmanjka
za njeno uživanje.
Bolnik se mora redno tehtati, da čimprej zazna padanje telesne teže in ne šele takrat, ko je
izgubil že veliko telesne mase. Pomembno je, da se ob zaznavanju padanja telesne teže
poveča vnos tako, da se doda k hrani dodatne maščobe (žlica olja, maslo, kisla in sladka
smetana) in poskusi povečati vnos beljakovin (mleko in mlečni izdelki, meso, stročnice,
jajca). Če se padanje telesne mase ne ustavi, je prav, da se poišče zdravniško pomoč. V
pomoč je vsekakor dietetik, ki bolniku pomaga pripraviti prehranski plan in opravi prehransko
oceno. Za prehranjevanje je zelo pomembno zdravo zobovje, zato mora biti bolnik motiviran
za njegovo redno skrb.
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