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T© thông tin ÇÀu tiên cho Quí VÎ Cao Niên và Nh»ng NgÜ©i Sæn Sóc Tåi Gia

ån có bi‰t r¢ng bŒnh lao
ph°i (ti‰ng MÏ là
Chronic Obstructive
Pulmonary Disease hay
còn g†i t¡t là COPD)

ÇÙng hàng thÙ tÜ trong nh»ng nguyên
do gây ra nhiŠu tº vong nhÃt ª Hoa
Kÿ, m‡i næm có khoäng 119,000
ngÜ©i ch‰t vì bŒnh này.  Trong næm
2000, bŒnh lao ph°i Çã gây ra
726,000 trÜ©ng h®p cÀn phäi ÇiŠu trÎ
trong bŒnh viŒn và 1.5 triŒu trÜ©ng
h®p phäi vào phòng cÃp cÙu.11111   Lao
ph°i bao gÒm các chÙng bŒnh vŠ
ph°i thÜ©ng xäy ra cùng m¶t lúc và
có triŒu chÙng là làm khó thª vì
ÇÜ©ng thª bÎ nghën, thí dø viêm
cuÓng ph°i và bŒnh ph°i kinh niên
vì thi‰u dÜ«ng khí.  Nh»ng ngÜ©i hút
thuÓc thÜ©ng dÍ bÎ lao ph°i, tuy nhiên
nó có th‹ xäy ra n‰u nÖi làm viŒc có
nhiŠu bøi, khói hay hÖi.  Nh»ng triŒu
chÙng cûa bŒnh này là ho liêm miên,
ra nhiŠu Ç©m, Çau ng¿c, khó thª và
thª dÙt Çoån.

änh HÜªng cûa Lao Ph°i

và SuyÍn Ç‰n NŠn Kinh T‰

M‡i næm tiŠn ch»a trÎ cho tÃt cä m†i
lÙa tu°i là vào khoäng $32 tÌ cho lao
ph°i và $14 tÌ cho suyÍn.  PhÀn l§n
các sÓ tiŠn này ÇÜ®c dùng trong
nh»ng trÜ©ng h®p khÄn cÃp khi bŒnh
nhân khó thª.11111  Lao ph°i thÜ©ng xäy
ra cho các quí vÎ cao niên và gây tai
håi rÃt nhiŠu Ç‰n cu¶c sÓng h¢ng
ngày cûa h†.  Vì s¿ gia tæng dân sÓ
cûa th‰ hŒ 20, sÓ ngÜ©i cao niên bÎ
lao ph°i và suyÍn cÛng së tæng theo.

Các Nguyên Nhân Gây Ra

Lao Ph°i và SuyÍn

Không Khí Bên NgoàiKhông Khí Bên NgoàiKhông Khí Bên NgoàiKhông Khí Bên NgoàiKhông Khí Bên Ngoài
Ti‰p xúc nhiŠu Ç‰n không khí ô
nhiÍm có th‹ gây nguy hi‹m cho các
vÎ cao niên, nhÃt là nh»ng vÎ Çã có
các chÙng bŒnh vŠ ph°i.  Bøi trong
không khí có th‹ làm các bŒnh vŠ
ph°i nhÜ lao ph°i và suyÍn trÀm tr†ng
thêm.  ñÒng th©i chúng có th‹ làm
sÙc khoÈ thêm suy nhÜ®c Ç‰n Ç¶ cÀn
phäi vào bŒnh viŒn Ç‹ ÇiŠu trÎ hay có
th‹ nguy Ç‰n tính mång.  Khí ô-dôn
cÛng có th‹ làm cho các chÙng bŒnh
vŠ ph°i càng thêm nguy hi‹m và cuÓi
cùng phäi vào phòng cÃp cÙu hay
bŒnh viŒn Ç‹ ÇiŠu trÎ.

Không Khí Bên Không Khí Bên Không Khí Bên Không Khí Bên Không Khí Bên TTTTTrongrongrongrongrong
Không khí trong nhà bÎ ô nhiÍm cÛng
có th‹ gây nguy hi‹m cho nh»ng
ngÜ©i Çang bÎ lao ph°i hay suyÍn. ña
sÓ các vÎ cao niên låi thÜ©ng hay ª
nhà cä ngày.  Các tác nhân trong nhà
có th‹ gây ra lao ph°i và suyÍn là
khói thuÓc (hút hay hít phäi), lông
thú, m†t bøi, gián, mÓc, bøi và phÃn
hoa.  Ngoài ra hÖi ÇÓt cûa dÀu, ga,
dÀu hôi, và than cÛng nhÜ các vÆt liŒu
dùng Ç‹ xây nhà, bàn gh‰ làm b¢ng
g‡ ép cÛng có th‹ gây ra lao ph°i và
suyÍn.  ThuÓc diŒt gián sâu b†, thuÓc
rºa hay lau chùi dùng trong nhà, và
các loåi thuÓc có mùi hôi cÛng có th‹
làm các chÙng bŒnh này thêm trÀm
tr†ng.
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Hãy bi‰t thêm vŠ ñŠ Án

Cho NgÜ©i Già cûa EPA

ñŠ Án Cho NgÜ©i Già ÇÜ®c lÆp ra Ç‹
bäo vŒ sÙc khoÈ cûa quí vÎ cao niên
b¢ng cách phÓi h®p các cu¶c nghiên
cÙu v§i các chÜÖng trình phòng ngØa
và hÜ§ng dÅn cho công chúng.  MuÓn
bi‰t thêm chi ti‰t, xin vào mång lÜ§i
cûa ñŠ Án Cho NgÜ©i Già tåi
www.epa.gov/aging

TÃm bích chÜÖng có t¿a ÇŠ ‘SÓng Lâu
SÓng KhoÈ SÓng Månh’ bàn vŠ bŒnh
lao ph°i, suyÍn và quí vÎ cao niên
cÛng së ÇÜ®c tìm thÃy ª mång lÜ§i
trên.
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Bån có th‹ làm gì Ç‹ ngæn
ngØa và giäm thi‹u s¿ ti‰p
xúc v§i các tác håi cûa môi
trÜ©ng

N‰u bån hay ngÜ©i thân có nh»ng triŒu chÙng vŠ lao ph°i
hay suyÍn, cÀn phäi g¥p bác sï và theo Çúng l©i chÌ dÅn cûa
h†.  ñiŠu quan tr†ng Ç‹ phòng ngØa ÇÜ®c các bŒnh này là
ngæn ch¥n và giäm thi‹u s¿ ti‰p xúc v§i các tai håi cûa môi
trÜ©ng.  Hãy làm các viŒc sau Çây Ç‹ phòng ngØa, ngæn
ch¥n, và giäm thi‹u các änh hÜªng cûa lao ph°i và suyÍn Ç‹
bån và ngÜ©i thân có th‹ thª dÍ dàng hÖn.

º TTTTTránh xa khói thuÓc láránh xa khói thuÓc láránh xa khói thuÓc láránh xa khói thuÓc láránh xa khói thuÓc lá

º TTTTTránh xa khói bay ra tØ các lò ÇÓt g‡ránh xa khói bay ra tØ các lò ÇÓt g‡ránh xa khói bay ra tØ các lò ÇÓt g‡ránh xa khói bay ra tØ các lò ÇÓt g‡ránh xa khói bay ra tØ các lò ÇÓt g‡

º DiŒt mÓc, m†t bøi và gián trong nhà bånDiŒt mÓc, m†t bøi và gián trong nhà bånDiŒt mÓc, m†t bøi và gián trong nhà bånDiŒt mÓc, m†t bøi và gián trong nhà bånDiŒt mÓc, m†t bøi và gián trong nhà bån

º ñØng cho gia súc vào trong phòng ngûñØng cho gia súc vào trong phòng ngûñØng cho gia súc vào trong phòng ngûñØng cho gia súc vào trong phòng ngûñØng cho gia súc vào trong phòng ngû

º H¢ng næm phäi ki‹m soát lò sÜªi và máyH¢ng næm phäi ki‹m soát lò sÜªi và máyH¢ng næm phäi ki‹m soát lò sÜªi và máyH¢ng næm phäi ki‹m soát lò sÜªi và máyH¢ng næm phäi ki‹m soát lò sÜªi và máy
sÜªisÜªisÜªisÜªisÜªi

º Sºa ngay các nÖi nÜ§c chäy gi†tSºa ngay các nÖi nÜ§c chäy gi†tSºa ngay các nÖi nÜ§c chäy gi†tSºa ngay các nÖi nÜ§c chäy gi†tSºa ngay các nÖi nÜ§c chäy gi†t

º ñ‹ š Ç‰n ChÌ SÓ ChÃt LÜ®ng Không Khíñ‹ š Ç‰n ChÌ SÓ ChÃt LÜ®ng Không Khíñ‹ š Ç‰n ChÌ SÓ ChÃt LÜ®ng Không Khíñ‹ š Ç‰n ChÌ SÓ ChÃt LÜ®ng Không Khíñ‹ š Ç‰n ChÌ SÓ ChÃt LÜ®ng Không Khí
(AQI)(AQI)(AQI)(AQI)(AQI)

Trong nh»ng ngày không khí không ÇÜ®c tÓt nên tránh Çi ra
ngoài.  T© AQI cho bån bi‰t tình trång cûa bÀu không khí và
änh hÜªng cûa nó Ç‰n sÙc khoÈ cûa bån.  N‰u bån vào ÇÜ®c
mång lÜ§i, bån có th‹ bi‰t thêm nhiŠu vŠ AQI ª
www.epa.gov/airnow   N‰u không có máy vi tính hay
không vào ÇÜ®c mång lÜ§i, bån có th‹ tìm thÃy tin tÙc vŠ
AQI h¢ng ngày trong các bän tin th©i ti‰t cûa báo chí,
truyŠn hình và truyŠn thanh.

Không khí trong nhà bÎ ô nhiÍm cÛng có th‹ gây nguy hi‹m cho
nh»ng ngÜ©i Çang bÎ lao ph°i hay suyÍn.


