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Z výsledků průzkumu plyne, že pracovníci ve zdravotnictví by měli s pacienty s CHOPN, 
zejména s těmi mladšími, více spolupracovat při hledání optimálních způsobů léčby s cílem 
zmírnit symptomy onemocnění a snížit dopady nemoci na kvalitu pracovního i osobního 
života pacientů.
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Jeden den v životě pacienta

37 % mladších
pacientů 

uvádí, že CHOPN „extrémně“ 
nebo „velmi silně“ ovlivňuje 
jejich schopnost věnovat se 

každodenním činnostem mimo 
domov (oproti 22 % starších 

pacientů).1

41 % mladších 
pacientů 

uvádí, že si musí „neustále“ 
nebo „často“ plánovat denní 
program s ohledem na riziko 

výskytu epizody dušnosti 
a/nebo kašle (oproti 19 % 

starších pacientů).1

 Mladší pacienti
uvedli 1,7x až 2,2x častěji než starší 

pacienti, že se cítí onemocněním 
CHOPN stresovaní a vyčerpaní.

Většině respondentů
jsou praktické instrukce, jak používat 
inhalační systémy, poskytovány jejich 

lékařem; 55 % mladších pacientů
(45 – 54 let) mělo zájem o doplňující 

instruktáž, u starších pacientů to 
bylo jen 20 %.1

Výsledky našeho nového celosvětového průzkumu, jehož se v 11 zemích zúčastnilo 1 375 
dospělých respondentů s CHOPN, naznačují, že onemocnění má významný dopad jak na 
oblast fyzickou, tak psychosociální – a to zejména u mladších osob (ve věku 45 – 54 let).

Mladší pacienti v porovnání se staršími respondenty (≥ 65 let) častěji uvádí, že CHOPN má 
větší dopad na jejich každodenní činnosti. Častěji také očekávají podporu odborných 
zdravotnických pracovníků (HCP) pro zajištění optimálního způsobu léčby, který by jim 
pomohl lépe zvládat různé aspekty pracovního i osobního života.1

Fyzické a psychosociální dopady CHOPN
na mladší a starší pacienty 

Jiřímu, který patří mezi mladší 
pacienty s CHOPN, 

onemocnění ovlivňuje život 
jinak než Julii, která patří do 

starší věkové skupiny.

Starší respondenti
méně často očekávají 
informace o tom, jak 

efektivněji používat inhalační 
systémy; 58 % starších 

pacientů uvedlo, že tyto 
informace nepotřebují (oproti 

18 % mladších pacientů).1


