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ÚVOD

Pro svou absolventskou práci jsem si zvolila téma „Edukace rodičů dětí s astma 

bronchiale“. Téma jsem si vybrala vzhledem k poměrně častému výskytu této nemoci 

a  nedostatečné  informovanosti  ohledně  správného  používání  a  aplikace  léčivých 

přípravků  nejen  u  dospělých,  ale  hlavně  u  dětí,  kde  jsou  za  správnou  aplikaci 

zodpovědní rodiče. 

V této práci  jsem se zaměřila nejen na obecné informace o nemoci a na její 

prevenci,  ale  hlavně  na  dostatečné  poučení  rodičů  dětí  s  tímto  onemocněním. 

Protože pokud je léčba u dětí adekvátní, je i podstatně menší výskyt a mírnější průběh 

respiračních infekcí. K  tomuto  cíli  ale  nevede  jiná  cesta,  než  dobrá  spolupráce 

pacienta (jeho rodičů), lékaře – alergologa, lékárníka a také farmaceutického asistenta. 

V teoretické části jsem představila různé inhalační systémy, kterými se aplikují 

antiastmatika.  Tyto  systémy  mají  odlišné  nároky  na  správnou  inhalační  techniku 

zajišťující  optimální  aplikaci  léku.  Proto  jsou  nácvik  a  opakovaná  kontrola  inhalační 

techniky velmi důležitou součástí edukace.

V praktické části jsem zvolila jako hlavní nástroj dotazníkovou metodu. Pomocí 

dotazníku  jsem  mapovala  informovanost  rodičů  dětí  s  astma  bronchiale.  Zjišťovala 

jsem,  zda  jim  byl  dostatečně  vysvětlen  a  předveden  správný  způsob  aplikace  léčiv 

a používání pomůcek, které jsou určeny k jejich aplikaci. A následně jsem edukovala 

rodiče, kteří byli nedostatečně informováni. V rámci konzultace v lékárně jsem rodičům 

vysvětlila a názorně předvedla správnou techniku, aby byla léčba co nejvíce účinná.
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1   CÍLE ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

Hlavním cílem mé absolventské práce bylo zmapovat informovanost rodičů dětí 

s astma bronchiale o správném používání a aplikaci inhalačních léčivých přípravků. 
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2   TEORETICKÁ ČÁST

2.1   Definice astma bronchiale

Astma bronchiale, dříve nazývané „průdušková záducha“, je chronické zánětlivé 

onemocnění, při kterém dochází k reverzibilní obstrukci dýchacích cest. První zmínky 

o astmatu se  objevily  již  kolem roku 1500 před  naším letopočtem ve středověkém 

Egyptě.  Onemocnění  bylo  tehdy  spojováno  s  dušností,  která  byla  vysvětlována 

zvýšenou sekrecí hlenu [4, 20, 23, 30].

Na konci  17.  století  John Floyer  poukazoval  na  to,  že  je  dušnost  způsobena 

akutním zúžením průdušek. O sto let později William Cullen označil bronchospasmus 

jako  vlastní  podstatu  astmatu.  V  19.  století  popsal  Henry  Hyde  Salter  astma 

jako  poruchu  charakterizovanou  bronchospasmem  v  důsledku  zvýšené  citlivosti 

průdušek. V roce 1892 Sir  William Osler označil  astma jako morfologickou chorobu, 

jejíž patologickou příčinou je zánět dýchacích cest [4, 20, 23, 30].

V  roce  1991  vznikla  mezinárodní  organizace  Globální  iniciativa  pro  astma 

(GINA), která pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO) vydala dokument 

Globální  strategie  péče o astma a jeho prevenci.  V  České republice  byla  vyhlášena 

v  roce  1996  Česká  iniciativa  pro  astma  (ČIPA),  která  úzce  spolupracuje  s  GINA. 

Mezi aktivity těchto organizací patří vydávání standardů v oblasti diagnostiky a léčby 

astmatiků v primární péči [4, 20, 23, 30].

V  současné  době  existuje  mnoho  definicí  astmatu,  ale  nejvšeobecněji 

akceptovaná je  definice GINA -  astma je chronické zánětlivé onemocnění  dýchacích 

cest, v němž se účastní mnoho buněk a jejich mediátorů. Chronický zánět způsobuje 

průvodní zvýšení průduškové reaktivity,  které vede k opakovaným epizodám pískotů 

při dýchání, dušnosti, tlaku na hrudi a kašle, převážně v noci a nad ránem. Tyto stavy 

jsou obvykle provázeny rozsáhlou, ale proměnlivou bronchiální obstrukcí, která je často 

reverzibilní, ať již spontánně či po léčbě [4, 20, 23, 30].

Nový přístup k astmatu jako chronickému onemocnění vedl k výrazné změně 

ve farmakoterapii. Léčba se diferencovala na úlevové léky s rychlým nástupem účinku 

pro zvládnutí akutních stavů a preventivní léky pro dlouhodobé užívání [4, 20, 23, 30].
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2.2   Epidemiologie

2.2.1   Prevalence

Prevalence je podíl počtu jedinců trpících danou nemocí a počtu všech jedinců 

ve  sledované  populaci.  Vztahuje  se  k  určitému  časovému  okamžiku  a  obvykle 

se  vyjadřuje  v  procentech.  Astma se  vyskytuje  ve  všech  oblastech  světa.  Postihuje 

přes 300 milionů lidí. V Evropě a Spojených státech je prevalence astmatu 5-10%, u dětí 

10-15%. Celková prevalence astmatu v České republice se odhaduje na 8%, u dětí je 

vyšší,  12-15%.  V  České  republice  je  správně  rozpoznáno  a  léčeno  méně  než  50% 

(250 - 350 tisíc) astmatiků [3, 4, 20, 23, 30].

2.2.2   Incidence

Incidence nás informuje o nově vzniklých onemocněných, nejčastěji v průběhu 

jednoho  roku.  Incidence  se  pohybuje  kolem  0,33%  a  v  posledních  20  letech 

prokazatelně stoupá, zejména u dětí. Z toho vyplývá, že na 10 milionů obyvatel v ČR 

připadá  30-35  tisíc  nových  astmatiků.  Největší  incidence  je  u  dětí  do  5  let  věku 

a  mezi  50.-60.  rokem  života.  Zvýšené  riziko  vzniku  astmatu  je  v  rodinách, 

kde se vyskytují alergická onemocnění, zejména alergická rýma [4, 20, 23, 30].

2.2.3   Mortalita

Celosvětově  se  mortalita,  nebo-li  úmrtnost,  na  astma odhaduje  na  180  tisíc 

osob ročně, v České republice na 130 nemocných ročně a na rozdíl od jiných zemí mírně 

klesá. Úmrtnost u dětí  také mírně klesá a pohybuje se od 0,1-0,5 na 100 tisíc dětí.  

Mortalita  na  astma  je  spojena  s  nedostatečnou  nebo  zcela  chybějící  dlouhodobou 

léčbou [3, 4, 20, 23, 30].
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2.2.4   Morbidita a invalidita

Astma  představuje  medicínskou,  sociální,  ale  i  ekonomickou  zátěž  jak 

pro  nemocného,  tak  pro jeho rodinu i  celou  společnost.  Nejedná se  jen o  absenci  

v  zaměstnání  nebo  ve  škole,  ale  týká  se  i  nákladů  na  léčebně  -  preventivní  péči.  

Morbidita  vyjadřuje  reálný  dopad  nemoci  na  společnost.  Na  léčbu  astmatu  je 

vyhrazeno 1–2 % z celkových výdajů na zdravotní péči [3, 4, 20, 30].

2.2.5   Vliv věku a pohlaví

Incidence  astmatu  není  ve  všech  věkových  skupinách  stejná.  Nejvyšší  je 

v dětství, u chlapců se pohybuje kolem 1,2%, u dívek je přibližně poloviční. V pubertě 

se  poměr  pohlaví  vyrovnává,  ve  věku  nad  40  let  významně  převažují  ženy.  Vlivem 

pohlavních orgánů dochází  k častému zhoršení  obtíží  před menstruací  nebo v jejím 

průběhu. U žen se také udává vyšší mortalita v souvislosti s vyšší incidencí  astmatu 

s rychlým a nepředvídatelným nástupem zhoršení.  Toto astma je někdy označováno 

jako „křehké astma“ [1, 2, 4, 20, 30].

2.2.6   Geografické rozdíly

Prevalence astmatu se v různých částech světa podstatně liší. Nejvyšší výskyt 

astmatu se uvádí na severní a západní polokouli, s výjimkou Austrálie, Nového Zélandu 

a Brazílie.  Nejméně astmatiků najdeme mezi  Eskymáky.  Astma postihuje  příslušníky 

všech  ras.  Z  hlediska  vzniku  astmatu  jsou  důležité  faktory  životního  prostředí 

a predispoziční faktory [4, 20, 23, 30].
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2.3  Patogeneze

2.3.1   Etiopatogeneze a patofyziologie

Při  vzniku  astmatu  se  uplatňují  rizikové  faktory  vnitřní  (faktory  hostitele) 

a faktory zevní (vnějšího prostředí). Astma spojené s atopií se označuje jako „extrinsic 

asthma“ (alergické astma). U lidí bez průkazu alergie označujeme astma jako „intrinsic  

asthma“ [2, 4, 20, 30, 32, 34].

Atopie  je  genetická  predispozice  k  alergické  reakci  na  běžné  podněty 

zprostředkované  protilátkami  třídy  imunoglobulinu  E  (IgE).  Je  přítomna  u  více 

než poloviny jedinců trpících astmatem. Celosvětová prevalence atopie dosahuje 40%, 

v ČR přibližně 33%. Vlastní podstatou atopie je funkční převaha lymfocytů TH2 (helper), 

které  produkují  zvýšené  množství  cytokinů  aktivujících  B-lymfocyty  nebo  podporují 

diferenciaci  a  aktivaci  eozinofilů.  Při  vazbě  alergenu  na  IgE  na  mastocytech  vede 

k  uvolňování  řady  mediátorů  zánětu.  Způsobují  vasodilataci,  zvýšenou  cévní 

propustnost  a  přilnavost  endotelu.  To  umožní  vyšší  migraci  lymfocytů,  eozinofilů 

a makrofágů, které jsou dalším zdrojem zánětlivých mediátorů [2, 4, 20, 30, 32, 34].

Alergie  je  projevem  atopie.  Podmínkou  vedoucí  ke  vzniku  alergického 

onemocnění  je  opakovaný kontakt  s  alergenem. Tím je navozen vznik  přecitlivělosti 

a  dochází  k  aktivaci  imunitního  systému.  Imunologická  reakce  se  projevuje  nejvíce 

na sliznici dýchacích cest, oční spojivce, kůži a sliznici střev. Pronikne-li alergen přímo 

do  krevního  oběhu  alergika,  může  se  vyvinout  život  ohrožující  anafylaktický  šok 

[2, 4, 6, 20, 30, 32, 34].

Na vzniku a rozvoji astmatu se podílí zejména:

a) zánět dýchacích cest

b) bronchiální hyperreaktivita

c) obstrukce dýchacích cest

a) zánět dýchacích cest

U astmatu  je  vždy  přítomen chronický  zánět.  Může  být  navozen alergickými 

i  nealergickými  mechanismy.  Zánět  je  charakteristický  buněčným  a  mediátorovým 

zastoupením, které ho odlišuje od jiných zánětů průdušek, akutní bronchitidy, cystické 
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fibrózy nebo CHOPN [2, 4, 6, 20, 30, 32, 34].

T-lymfocyty rozpoznávají antigen a tvoří cytokiny, které řídí zánětlivou odpověď. 

U  astmatu  převažují  TH2  lymfocyty  produkují  IL-4  (interleukin  4).  Ten  stimuluje 

B-lymfocyty  k  tvorbě  protilátek  třídy  IgE.  TH2  lymfocyty  produkují  i  další  cytokiny,  

které  hrají  důležitou  roli  v  patogenezi  atopie  a  alergického  zánětu.  Eozinofily  jsou 

zodpovědné za vznik alergického zánětu v pozdní fázi alergické reakce. Uvolňují velké 

množství  mediátorů,  které  způsobují  bronchiální  hyperreaktivitu,  kontrakci  hladkých 

svalů, vasodilataci a poškozují funkci bronchiálních epitelů. Mezi tyto mediátory patří 

MBP  (hlavní  bazický  protein),  ECP  (eozinofilní  kationický  protein),  EDN  (eozinofilní  

neurotoxin)  a  EPO  (eozinofilní  peroxidáza).  Mastocyty  (žírné  buňky)  jsou  hlavními 

buňkami časné fáze alergické reakce. Na jejich povrchu se nachází specifické receptory 

pro IgE. Po vazbě alergenu na dvě molekuly protilátky IgE dojde k degranulaci žírné 

buňky  a  uvolnění  řady  mediátorů  vyvolávajících  bronchospasmus  a  přispívajících 

k  zánětlivé  odpovědi  (histamin,  prostaglandiny,  leukotrieny).  Patogeneze   neutrofilů 

u  astmatu  není  zcela  jasná.  Spolu  s  makrofágy  produkují  matrixmetaloproteinázu, 

která má významnou roli  v  remodelaci  průdušek.  Makrofágy se podílí  na poškození 

a  přestavbě dýchacích cest.  Bazofily  mají  funkci  jako mastocyty.  Produkují  zánětlivé 

mediátory  (histamin,  prostaglandiny,  leukotrieny)  a  přispívají  k  pozdní  fázi  alergické 

reakce. Epitelové buňky jsou během alergického zánětu poškozovány, ale i aktivovány. 

Po aktivaci  dochází  k  tvorbě zánětlivých  cytokinů,  receptorů,  antigenů HLA II.  třídy 

a  adhezivních molekul.  Epitelové buňky produkují  za  přítomnosti  NO -  syntézy oxid 

dusnatý, který působí vasodilataci a sekreci hlenu [2, 4, 6, 20, 30, 32, 34].

b) bronchiální hyperreaktivita

Bronchiální  hyperreaktivita  je  funkční  stav  průduškové  stěny  (především 

její  svaloviny),  která  reaguje  přehnanou  bronchokonstrikcí  na  řadu  endogenních 

i  exogenních  podnětů.  Klíčovým  faktorem  hyperreaktivity  je  zánět,  který  přispívá 

k snazší kontrakci hladkého svalu stimulací buněčnými působky (histamin, leukotrieny) 

a  mechanicky  snížením  retrakční  síly  v  důsledku  edému  vně  vrstvy  hladkých  svalů 

[2, 4, 6, 20, 30, 32, 34].
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c) obstrukce dýchacích cest

Jsou známy čtyři mechanismy, které vedou k obstrukci dýchacích cest:

➢ akutní  bronchokonstrikce  je  obranný  mechanismus.  U  astmatu  se  objevuje 

jako  reakce  na  jinak  neškodné  podněty.  V  časné  fázi  astmatické  reakce  je 

brochokonstrikce  vyvolána  degranulací  žírných  buněk  po  expozici  alergenem. 

Uvolňují  se  mediátory  (histamin,  leukotrieny,  prostaglandiny),  které  vedou 

ke kontrakci  hladkých  svalů  bronchů.  Nealergické  podněty  jako  tělesná  zátěž, 

studený  vzduch  a  výpary  vyvolávají  bronchokonstrikci  kombinacemi  přímé 

a nepřímé stimulace hladkého svalu.

 edém průduškové stěny po kontaktu s alergenem.

 tvorba  hlenových  zátek  –  v  důsledku  zvýšené  sekrece  hlenu se  tvoří  zahuštěné 

zátky, které uzavírají periferní průdušky a zabraňují průniku inhalovaného léku.

 přestavba  průduškové  stěny  je  dlouhodobým  důsledkem  probíhajícího  zánětu 

a reverezibilní obstrukce. Strukturální změny zahrnují zvýšené ukládání kolagenu, 

fibronektinu  a  tenascinu  do  intersticia  přilehlého  k  vrstvě  epitelu,  hyperplazii 

pohárkových buněk a slizničních žlázek a hypertofii hladkého svalu. Ztluštění bazální 

membrány je  patologickým znakem astmatu  a  je  částečně  reverzibilní  po  léčbě 

vyššími dávkami inhalačními kortikosteroidy [2, 4, 6, 20, 30, 32, 34].

2.3.2   Dědičnost astmatu a genetika

Dědičnost  je  pro  vznik  astmatu  nezpochybnitelná.  Jedná  se  o  onemocnění 

s  polygenní  multifaktoriální  dědičností.  Odlišné  geny  kontrolují  složky  imunitní 

odpovědi  i  bronchiální  reaktivitu.  Podle  epidemiologických  a  genetických  studií 

v rodinách bez genetické zátěže je riziko astmatu u dítěte 7%. Trpí-li  jeden z rodičů 

astmatem,  zvyšuje  se  riziko  na  25%.  Trpí-li  astmatem  jeden  z  rodičů  a  některý 

ze  sourozenců  nebo  jsou-li  oba  rodiče  astmatici,  riziko  je  50%.  Riziko  přenosu 

atopického  onemocnění  z  postižené  matky  je  asi  4x  vyšší  než  z  postiženého  otce 

[2, 4, 6, 20, 30, 32, 34].

V  oblasti  genetiky  alergií  a  astmatu  nebyl  dosud  identifikován  gen, 

který by rozhodoval o vnímavosti k atopii nebo astmatu. Byla určena celá řada genů,  
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které  se  mohou  na  rozvoji  onemocnění  podílet.  Pro  posouzení  genetického  rizika 

alergie  nebo  astmatu  má  velký  význam  podrobné  vyhodnocení  rodinné  anamnézy 

[2, 3,  4, 6, 20, 30, 32, 34].

2.3.3   Rizikové a vyvolávající faktory

Na vzniku astmatu se podílejí rizikové faktory hostitele (genetická predispozice) 

a faktory vnějšího prostředí. Faktory vnějšího prostředí se dělí na faktory modifikující  

vnímavost  a  faktory  spouštěcí,  které  mohou  vyvolat  zhoršení  nebo  nové  vzplanutí 

nemoci.  Mezi  faktory  hostitele  patří  genetická  predispozice,  atopie,  hyperreaktivita 

dýchacích cest, pohlaví, rasa, etnický původ a perinatální faktory. Mezi faktory prostředí 

patří alergeny obytných budov, alergeny vnějšího prostředí, profesní senzibilizující látky, 

kouření,  znečištění  vnějšího  ovzduší,  znečištění  bytového  a  domovního  prostředí, 

infekce  dýchacích  cest,  potraviny  a  léky.  Faktory  vyvolávající  zhoršení  nebo  nové 

vzplanutí nemoci se částečně kryjí  s faktory prostředí.  Do této skupiny navíc řadíme 

respirační  infekce,  změny  počasí,  léky,  drogy,  stavy  a  onemocnění  zhoršující  astma 

[2, 3,  4, 6, 20, 30, 32, 34].

2.3.4   Klinický obraz

Diagnostikovat astma bývá často obtížné, protože příznaky lze snadno zaměnit 

s  projevy  jiné  nemoci  dýchací  soustavy.  Mezi  nejčastější  subjektivní  příznaky  patří  

dušnost, pískavý dech, dráždivý kašel, tlak na hrudi, respirační selhání a noční zhoršení 

projevů [2, 3,  4, 20, 24, 30, 32, 34].

 Slyšitelné pískoty, dušnost a pocity tísně na hrudi jsou projevem bronchiální 

obstrukce.  Kašel  je  vyvolán  drážděním  senzorických  nervů  mediátory  zánětu 

v  dýchacích  cestách  a  zvýšenou  produkcí  sputa  nebo  je  předstupněm  dušnosti. 

Respirační selhání je následkem dýchání proti odporu, kdy se výrazně zvyšuje dechová 

práce. Dýchací svaly pracují mimo optimální délkové poměry a dojde rychle k únavě 

a k respiračnímu selhání,  které se projevuje mírnou hypoxemií (snížená koncentrace 
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kyslíku v krvi). Mezi typické příznaky astmatu patří noční zhoršení. Jeho příčinou je vyšší 

aktivita zánětlivých procesů a zvýšení bronchiální  reaktivity. K dalším faktorům patří  

alergeny  (prach,  peří,  roztoči),  ochlazení  vdechovaného  vzduchu,  hlen  stékající 

do  průdušek  z  horních  cest  dýchacích  a  vymizení  účinku  léků  nad  ránem 

[2, 3,  4, 20, 24, 30, 32, 34].

U některých pacientů se astma projevuje pouze kašlem, který se často objevuje 

pouze v noci, a proto nálezy během dne mohou být normální. U těchto pacientů jsou 

pak  velmi  cenná  vyšetření  prokazující  variabilitu  funkce  plic  nebo  bronchiální 

hyperreaktivitu [2, 3,  4, 20, 24, 30, 32, 34].
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2.4   Akutní astmatický záchvat

2.4.1   Definice

Akutní astmatický záchvat je popsán jako stav rychlého a progresivního nárůstu 

dušnosti, kašle, pocitů tísně na hrudi nebo některé kombinace těchto příznaků, také je 

častý  syndrom  dechové  tísně.  Diagnostikovat  akutní  astmatický  záchvat  musí  být 

schopen každý lékař bez rozdílu oboru [2, 3, 4, 5, 20]. 

2.4.2   Varovné signály

Akutní  astmatický  záchvat  může  přijít  rychle,  zcela  bez  varování.  Hlavními 

varovnými  signály  jsou  občasné  pocity  tlaku  na  hrudi,  občasný  pocit  hvízdání 

při dýchání, zhoršené zvládání námahy, kašel bez souvislosti s nachlazením. Už čtyři dny 

před  propuknutím  akutního  astmatického  záchvatu  může  být  spánek  rušen  těmito 

příznaky. Dalším příznakem může být kýchání a pocit plného nosu nebo rýma. Až sedm 

dní  před  příchodem  záchvatu  je  zvýšená  spotřeba  bronchodilatačních  léků 

[1, 2, 3, 4, 5, 19, 20, 24,30].

Při  akutním  astmatickém  záchvatu  je  pacient  úzkostný,  neklidný,  udává 

intenzivní pocit dušnosti, který se projevuje tím, že pacient nemůže mluvit v souvislých 

větách.  Obvykle  sedí,  viditelně  je  zapojeno  pomocné  dýchací  svalstvo.  Frekvence 

dýchání  je  zvýšená,  je  prodloužený  výdech,  při  vyšetření  poslechem  jsou  slyšitelné 

pískoty  a  vrzoty.  Záchvat  je  doprovázen  tachykardií  (nad  120/min.  a  u  kojenců 

160/min.).  Vykašlávání  obvykle  nápadně  vazkého  sputa  signalizuje  obvykle  zlepšení 

nebo konec záchvatu [1, 2, 3, 4, 5, 19, 20, 24,30].

2.4.3   Status asthmaticus

Jedná se o dlouhodobý,  těžký,  život ohrožující  astmatický záchvat nereagující 

na  běžnou  léčbu  záchvatů.  Vyžaduje  neodkladnou  hospitalizaci  do  doby, 
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než  se  pacientův  zdravotní  stav  stabilizuje.  Bez  léčby  končí  status  asthmaticus 

respiračním selháním a následným selháním oběhu. Dnes se tento termín již nepoužívá 

[2, 3, 4, 5, 20].
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2.5   Diagnostika

2.5.1   Stanovení diagnózy u kojenců a malých dětí do 5 let věku

Diagnóza astmatu u dětí do dvou let je velmi obtížná. U těchto malých dětí není 

možné  provedení  funkčního  vyšetření  plic  a  pískoty  se  mohou  vyskytovat 

i  při  bronchiolitidě a dalších nemocech. Při  opakovaných pískotech,  dušnosti  a  kašli 

diagnózu podporuje pozitivní rodinná anamnéza atopie a výskyt ekzému, opakované 

afebrilní  stavy spojené s  projevy  bronchiální  obstrukce a  pozitivní  klinická odpověď 

na bronchodilatancia [1, 2, 3, 4, 20, 24, 25, 30, 31].

 Vyšetření plic je možné až u dětí od 2 let, kdy se provádí impulzní oscilometrie. 

Je to nebolestivá, velmi moderní, citlivá a rychlá metoda měření odporu v dýchacích 

cestách, kdy se určuje míra postižení dýchacích cest při astmatu. Od 3 - 4 let se provádí 

spirometrie,  což  je  metoda,  při  které  se  testuje  schopnost  pacientových  plic 

nadechnout  a  vydechnout.  Na  spirometru  se  pak  dýchání  zaznamenává  jako  graf, 

který  ukazuje  objem  plic  v  závislosti  na  čase.  Během  vyšetření  tvoří  dýchací  cesty 

se spirometrem uzavřený systém [1, 2, 3, 4, 20, 24, 25, 30, 31]. 

2.5.2   Stanovení diagnózy u dospělých a dětí schopných funkčního vyšetření plic

Pro  stanovení  diagnózy  astmatu  u  dospělých  a  větších  dětí  stačí  anamnéza 

příznaků a  funkční  vyšetření  plic  s  průkazem bronchiální  obstrukce,  její  reverzibility 

a variability [1, 2, 3, 4, 20, 24, 25, 30, 31]. 
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2.6   Klasifikace, terminologie

2.6.1   Klasifikace podle závažnosti astmatu

Základní klasifikace astmatu vychází ze zdravotního stavu před zahájením trvalé 

terapie. Závažnost nemoci je hodnocena podle intenzity a frekvence denních i noční 

příznaků, zhoršení astmatu, frekvenci užívání záchranných léků, postižení funkce plic 

a podle omezení denní aktivity [1, 2, 3, 4, 20, 24, 25, 30, 31].

Existují čtyři stupně v hodnocení astmatu:

1.   stupeň - intermitentní astma  

➢ příznaky přes den - méně než 1x týdně

➢ příznaky v noci - 1 - 2x měsíčně

➢ rychle působící léčba - bronchodilatancia s krátkodobým účinkem dle potřeby, 

ale méně než 3x týdně

➢ dlouhodobá preventivní léčba - není potřeba

2. stupeň – lehké perzistující astma

➢ příznaky přes den - více než 1x týdně, ale méně než 1x denně

➢ příznaky v noci -  více než 2x měsíčně

➢ rychle působící léčba - bronchodilatancia s krátkodobým účinkem dle potřeby, 

ale ne více než 3 - 4x denně

➢ dlouhodobá preventivní léčba - inhalační kortikosteroidy a antileukotrieny

3. stupeň – středně těžké perzistující astma

➢ příznaky přes den - každý den, záchvaty narušují běžnou činnost

➢ příznaky v noci -  více než 1x týdně

➢ rychle působící léčba - bronchodilatancia s krátkodobým účinkem dle potřeby, 

ale ne více než 3 - 4x denně

➢ dlouhodobá preventivní léčba - inhalační kortikosteroidy v kombinované léčbě

4. stupeň – těžké perzistující astma

➢ příznaky přes den - každý den, záchvaty omezují fyzickou aktivitu
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➢ příznaky v noci -  velmi časté

➢ rychle působící léčba - bronchodilatancia s krátkodobým účinkem dle potřeby, 

ale ne více než 3  4x denně

➢ dlouhodobá preventivní léčba - inhalační kortikosteroidy v kombinované léčbě 

nebo dlouhodobá léčba orálními kortikosteroidy [1, 2, 3, 4, 20, 24, 25, 30, 31]

Poznámka: 

Kombinovaná  léčba  =  inhalační  kortikosteroidy  +  inhalační  beta2-mimetikum  

s  prodlouženým  účinkem  nebo  inhalační  kortikosteroidy  +  teofylin  s  dlouhodobým  

účinkem  nebo  inhalační  kortikosteroidy  +  antileukotrieny.  Bronchodilatancia  

s  krátkodobým účinkem = beta2-mimetika,  anticholinergika   nebo  jejich  kombinace  

[25, 28, 32].
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2.7   Vývoj, komplikace, prognóza

2.7.1   Přirozený vývoj nemoci v dětském věku

Astma  může  vzniknout  v  každém  věku.  První  astmatické  obtíže  může  mít 

i  novorozenec  bezprostředně  po  porodu.  Astma  se  ale  obvykle  rozvíjí  postupně, 

proto bývají  i  kožní testy u malých dětí  negativní.  Na rozdíl  od dospělých astmatiků 

se v dětském věku podaří prokázat alergii u většiny pacientů [1, 2, 3, 4, 20, 24, 25, 30, 

31].

V  kojeneckém  věku  dozrává  imunitní  systém.  Již  v  tomto  období  se  někdy 

objevuje atopický ekzém a důvodem vzniku astmatu bývá často virové onemocnění 

dýchacích cest. Stanovení diagnózy u kojenců je velmi obtížné. Astma u větších dětí je 

ve  většině  případů  alergického  původu,  mnoho  dětí  trpí  současně  ekzémem 

a alergickou rýmou. V tomto věku je  astma asi  2x častější  u chlapců než u děvčat. 

V pubertě projevy astmatu ustupují asi u 30 až 50 % dětí (hlavně u chlapců), ale zůstává 

přítomna bronchiální hyperreaktivita. Astma se často znovu objeví v dospělosti, hlavně 

u nemocných s osobní nebo rodinnou anamnézou atopického ekzému nebo alergické 

rýmy  [1, 2, 3, 4, 20, 24, 25, 30, 31].

Dobře kontrolované astma a alergická rýma, by neměly dítě nijak omezovat. 

Pokud se dostane astma pod kontrolu, je i podstatně menší výskyt a mírnější průběh 

respiračních infekcí  [1, 2, 3, 4, 20, 24, 25, 30, 31].

2.7.2   Přirozený vývoj nemoci v dospělosti

Častou příčinou astmatu vzniklého v dospělosti je také alergie, která se může 

objevit až v dospělosti.  S postupujícím věkem astma častěji  postihuje ženy a kuřáky. 

Astma vzniklé po padesátém roce života vykazuje rychlejší progresi a rychlejší pokles 

funkce plic.  S přibývajícím věkem může průběh astmatu negativně ovlivňovat výskyt 

více nemocí a jejich léčbu (např. betablokátory, ASA, NSAID) [1, 2, 3, 4, 20, 24, 25, 30, 

31]
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2.7.3   Komplikace a prognóza astmatu

Pravidelné kontroly astmatu snižují jeho četnost a závažnost. Úmrtím na astma 

jde ve většině případů zabránit správnou léčbou a nepodceňováním příznaků nemoci. 

Komplikacemi  astmatu  jsou  akutní  a  chronická  respirační  insuficience,  akutní 

a  chronické  cor  pulmonale,  spontánní  pneumotorax,  emfyzém  plic,  psychické, 

psychologické a sociální   komplikace astmatu.  Pokud je  astma včas diagnostikováno 

a  účinně  léčeno,  je  prognóza  dobrá.  Při  výběru  preventivního  i  záchranného  léku 

preferujeme inhalační cestu. Hlavní výhodou podání léků přímo do dýchacích cest je 

aplikace přímo v místě zánětu, rychlejší nástup účinku bronchodilatancií a minimální 

nežádoucí  systémové  účinky.  Na  našem  trhu  je  několik  druhů  inhalačních  systémů 

[3, 4, 20, 30, 31].
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2.8 Prevence astmatu

2.8.1 Preventivní opatření

Cílem prevence je  zamezení  vzniku astmatu u rizikových osob a předcházení 

exacerbaci  astmatu a dalšímu rozvoji  nemoci. Důležité je  rozpoznání  a určení  všech 

spouštěčů, které astma a jeho příznaky vyvolávají. Mezi hlavní opatření patří:

➢ odstranění alergenů z bytu (prach, roztoči,  tabákový kouř, alergeny ze zvířecí 

srsti) a snížení expozice venkovních alergenů (pyly, plísně, splodiny)

➢ odstranění potravinových alergií

➢ dodržování správné životosprávy, přiměřený pohyb a cvičení, zdravá strava

➢ předcházení infekcím, posilování imunity, očkování proti chřipce

➢ plícní  rehabilitace,  brániční  dýchání  a  kontrolované  kašlání,  které  snižují 

dušnost, zlepšují expektoraci a umožňují lepší inhalaci léčiv [3, 4, 20, 30, 31]

2.8.2   Brániční dýchání

Při  bráničním dýchání  se  pacient  pohodlně  posadí  do  křesla,  uvolní  ramena 

a krk. Při  nádechu nosem se břicho rozšiřuje a bránice klesá dolů. Při výdechu ústy 

stahuje břišní svaly,  až se břicho vtáhne. V této fázi bránice stoupá nahoru. Nádech 

a  výdech  pacient  provede  3x,  potom  2  minuty  odpočívá  a  znova  opakuje  nádech 

a výdech. Toto cvičení provádí celkem 10 minut několikrát za den [3, 4, 20, 30, 31].

2.8.3   Kontrolované kašlání

Při  kontrolovaném  kašlání  se  pacient  pohodlně  posadí  do  křesla.  Pomalu 

se nadechne nosem a zadrží dech asi na 2 sekundy. Při pomalém výdechu 2 - 4x krátce 

zakašle. Vše opakuje celkem 4x. Toto cvičení provádí několikrát za den [3, 4, 20, 30, 31].
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2.9 Aplikační formy inhalačních antiastmatik a jejich správné používání

Používání  inhalační  léčby  je  nejúčinnější  způsob  aplikace  léčivé  látky  přímo 

do  dýchacích  cest  s  minimalizací  systémových  účinků.  Ideální  velikost  částic 

se pohybuje v rozmezí 2-5 μm. Částice větší než 10  μm se zachycují v horních cestách 

dýchacích a způsobují  lokální  nebo systémové nežádoucí  účinky.  Menší  částice jsou 

naopak  vydechnuty  ven  z  dýchacích  cest  a  tím  je  účinek  snížen.  Nástup  účinku 

po  inhalaci  je  rychlý.  Maximální  efekt  je  dán  správným  aplikačním  postupem, 

se  kterým  musí  být  pacient  dostatečně  seznámen  a  následně  ho  dodržovat 

[4, 12, 19, 21, 28, 29, 33].

Existují  dávkované  inhalátory,  inhalátory  suchého  prášku,  inhalátory  roztoků 

a další pomůcky, které usnadňují správnou inhalaci.

2.9.1   Dávkované inhalátory

Aerosol 

➢ tlaková  nádobka  s  dávkovacím  ventilem,  která  obsahuje  léčivou  látku,  

vehikulum, hnací plyn a další pomocné látky

➢ používá se zejména pro aplikaci úlevových bronchodilatancií

➢ 1 stisk = 1 dávka

Postup aplikace:

➢ sejmout ochranný kryt, nádobku držet ve svislé poloze dnem vzhůru a dobře 

protřepat

➢ hluboce se nadechnout, úplně vydechnout, sevřít náustek rty, neskousnout

➢ pozvolný, táhlý, maximální nádech při současném stisknutí dna tlakové nádobky 

palcem na začátku nádechu

➢ zadržet dech 10 sekund, vyjmout inhalátor z úst a pomalu vydechnout nosem

➢ další dávku aplikovat s odstupem 1 minuty

➢ po aplikaci kortikoidů výplach úst
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Čištění:

➢ čištění dle potřeby, alespoň 1x týdně, plastový kryt a náustek opláchnout teplou 

vodou a nechat uschnout, kovovou nádobku neponořovat do vody

[7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 21, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34]

Synchroner Inhaler 

➢ aerosolový dávkovač se zabudovaným inhalačním nádstavcem

➢ významné snížení ulpívání léčivé látky na stěnách dutiny ústní

➢ určen pro inhalaci suspenzí

Postup aplikace:

➢ sejmout ochranný kryt, protřepat a otevřít do správné polohy (klapnutí)

➢ před prvním použití,  nebo pokud nebyl používán více než 2 dny, odstříknout 

jednu dávku do vzduchu

➢ sevřít náustek rty, neskousnout

➢ v  průběhu  pomalého  a  hlubokého  nádechu  (asi  3  sekundy)  pevně  stlačit 

kovovou nádobku a nádech dokončit, důležitá je koordinace vdechu se stiskem

➢ zadržet dech 10 sekund, vyjmout inhalátor z úst a pomalu vydechnout nosem

Čištění:

➢ čištění  dle  potřeby,  alespoň  2x  týdně  (hrozí  vznik  usazenin  a  ucpání  trysky) 

proplachovat  horkou  vodou  aspoň  1  minutu  a  nechat  dokonale  uschnout, 

kovovou  nádobku  neponořovat  do  vody  a  nesundávat  bílou  plastovou 

koncovku.

[7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 21, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34]

Autohaler, Easi-Breathe s expanderem, synchronerem 

➢ dvoudílný  plastový  kryt,  na  dolní  části  je  náustek,  uvnitř  tlakové  balení 

s ventilem, pružinou, membránou, pojistkou a krytkou dosedající na dno tlakové 

nádoby

Postup aplikace:

➢ otevřít odklopením víčka, které překrývá náustek
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➢ možnost  nasunutí  prodlužovacího  inhalačního  nádstavce  expanderu, 

čímž se sníží vedlejší účinky (bolest v krku, chrapot)

➢ nádobku držet ve svislé poloze dnem vzhůru a dobře protřepat

➢ dbát, aby prsty neucpávaly průduchy

➢ hluboce se nadechnout, úplně vydechnout, sevřít náustek rty, neskousnout

➢ není  nutná koordinace nádechu se  stlačením,  systém se  aktivuje  dostatečně 

silným nádechem automaticky

➢ po použití expander sejmout, plastový ochranný kryt okamžitě zaklopit v poloze 

nádobky stále dnem vzhůru

Čištění:

➢ čištění minimálně 1x týdně, vyšroubovat horní část plastového obalu (tuto část 

nikdy  neomývat),  kovovou  nádobku  nedávat  do  vody,  dolní  část  plastového 

obalu s náustkem opláchnout teplou vodou a důkladně vysušit

➢ jestliže  je  potřeba provést  aplikaci  ještě  před  osušením,  provést,  ale  potom 

znovu omýt a řádně osušit

[7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 21, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34]

Jet Inhaler 

➢ dávkovač se zabudovaným inhalačním nádstavcem

➢ vířením vzdušného proudu v komoře částice vysokou rychlostí narážejí na stěny 

aplikátoru, a tím se snižuje jejich velikost

Postup aplikace:

➢ sejmout ochranný kryt a aplikátor držet ve svislé poloze

➢ hluboce se nadechnout, úplně vydechnout, sevřít náustek rty, neskousnout

➢ stisknou 1x ukazováčkem tlakovou nádobku a současně se hluboce nadechnout

➢ zadržet dech 10 sekund, vyjmout inhalátor z úst a pomalu vydechnout nosem

➢ není nutná koordinace stisknutí s nádechem

Čištění:

➢ čištění dle potřeby, aplikátor opláchnout vlažnou vodou a nechat oschnout

[7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 21, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34]
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2.9.2   Inhalátory suchého prášku

Turbuhaler 

➢ aplikátor bez hnacího plynu chráněný šroubovacím uzávěrem, který zabraňuje 

průniku  vzdušné  vlhkosti,  obsahuje  počítadlo  dávek  s  orientačním  počtem 

zbývajících dávek

➢ vdechovány suché mikročástice

Postup aplikace:

➢ sejmout ochranný kryt, nedotýkat se náustku

➢ ve svislé poloze otočit spodní část na jednu stranu až na doraz a zpět (kontrolní 

cvaknutí) – před prvním použití udělat 2x

➢ klidně vydechnout mimo inhalátor, energicky a rychle nadechnout pod úhlem 

30°

➢ pacienti mohou mít někdy pocit, že inhalace neproběhla, protože se inhaluje 

velmi malé množství léčivé látky

Čištění:

➢ čištění  vnější  části  náustku  suchým  hadříkem  dle  potřeby,  nikdy  nepoužívat 

vodu

[17, 19, 21, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34]

Easyhaler 

➢ kompaktní strojek

➢ po vdechnutí dávky sladká chuť v ústech – laktóza (nosič)

Postup aplikace:

➢ sejmout ochranný kryt

➢ protřepat ve svislé poloze dnem vzhůru 3x – 5x

➢ odměření dávky – 1x zmáčknout inhalátor, dokud neuslyšíme cvaknutí

➢ nechat vrátit inhalátor do původní polohy a neustále držet svisle

➢ klidně  vydechnout  mimo  inhalátor,  energicky  a  rychle  nadechnout 

pod úhlem 30°
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Čištění:

➢ čištění náustku suchým hadříkem dle potřeby, nikdy nepoužívat vodu

[19, 21, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34]

Airmax 

➢ systém nezávislý na gravitaci, možné použít v jakékoliv poloze

➢ obsahuje počítadlo dávek, které ukazuje množství zbývajících dávek (pouze sudá 

čísla)

Postup aplikace:

➢ otevřít kryt náustku - první cvaknutí - odměření dávky a transport do dávkovací 

komůrky

➢ plné otevření krytu - druhé cvaknutí - dávka je v inhalační pozici ve vzduchovém 

kanálku

➢ klidně vydechnout mimo inhalátor, hluboce nadechnout přes náustek

➢ ihned po inhalaci uzavřít kryt - třetí cvaknutí - posun číselníku

Čištění:

➢ čištění náustku suchým hadříkem nejméně 1x týdně, nikdy nepoužívat vodu

[19, 21, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34]

Diskhaler 

➢ PZT předepisovaná na poukaz

➢ vlastní  HVLP  je  rotadisk  -  kruhový  zásobník  v  blistru,  na  kterém je  zespodu 

4 – 8 jamek s léčivou látkou

➢ vnější část - plastový šuplík, víčko, kryt

➢ vnitřní část - otočný zásobník na rotadisk, odklápěcí víčko s perforačním trnem, 

náustek se sítkem

Postup aplikace:

➢ sejmout kryt z náustku, držet vodorovně, vysunout šuplík z víčka a vložit blistr  

očíslovanou fólií nahoru, aby číslo dávky bylo v okénku a zasunout šuplík

➢ zvednout víčko až do kolmé polohy - perforace blistru trnem a zavřít do původní 
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polohy

➢ klidně vydechnout mimo inhalátor

➢ při inhalaci mírně zaklonit hlavu, diskhaler držet ve vodorovné poloze

➢ pro úplné využití tobolky postup zopakovat 2x

➢ povytáhnout a opět zasunout náustek tak, aby se k němu blistr natočil  další 

dávkou

Čištění:

➢ čištění dle potřeby, vyjmout zásobník a přiloženým kartáčkem odstranit veškerý 

zbylý prášek

[19, 21, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34]

Diskus 

➢ integrované pouzdro s dávkovačem a počítadlem na 60 dávek

➢ kapsle spojeny do pásu, postupně zaváděny do komory, kde jsou deformovány 

a je uvolněna léčivá látka

➢ prázdné kapsle přecházejí do druhého zásobníku, posun páčkou v čas potřeby

Postup aplikace:

➢ vnější kryt držet jednou rukou, vnitřní kryt pootočit - klapnutí - otevře se malý 

otvor s náustkem

➢ natáhnout páčku - klapnutí - dávka se dostane do náustku

➢ nadechnout přes inhalátor

➢ vnitřní  kryt  vrátit  do původní  polohy -  klapnutí  -  páčka se  vrací  do původní 

polohy a připravena k další aplikace

Čištění:

➢ čištění náustku suchým hadříkem

[15, 19, 21, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34]

Spinhaler – Aerolizer 

➢ součást HVLP, u kterého je léčivá látka v kapslích, které se před aplikací musí 

deformovat
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➢ na  dně  pomůcky  je  komora,  která  kopíruje  tvar  kapsle,  v  komoře  jsou  dva 

ocelové hroty k deformaci kapslí ovládané mechanicky, po stranách jsou otvory 

pro vstup vzduchu, nad komorou je náustek, na kterém je ochranný kryt

Postup aplikace:

➢ při aplikaci je nutné držet spinhaler svisle náustkem vzhůru

➢ suchými prsty vyjmout tobolku z blistru

➢ otočit náustek – otevření komory – vložit kapsli a zavřít

➢ obě boční tlačítka zmáčknout – perforace kapslí – uvolní se léčivá látka

➢ vydechnout,  mírně zaklonit hlavu a vložit  náustek do úst – rychle a hluboce 

nadechnout

➢ zkontrolovat, jestli nezůstal prášek v tobolce a odstranit tobolku z komory

Čištění:

➢ čištění suchým hadříkem nebo přiloženou pinzetou

[19, 21, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34]

M Inhalátor 

➢ samostatná pomůcka zdravotnické techniky pro aplikaci kapslí  se zásobníkem 

na 6 kusů

Postup aplikace:

➢ odklopit  náustek,  lehce  nadzvednout  zásobník  a  číslo  6  nastavit  nad  šipku, 

zásobník zasunout dolů

➢ do každého otvoru vložit jednu kapsli a inhalátor zavřít

➢ inhalátor držet náustkem vzhůru, stisknout bílé tlačítko – uvolnění léčivé látky

➢ hlavu držet ve vzpřímené poloze, vydechnout mimo náustek a pomalu hluboce 

nadechnout z inhalátoru - zopakovat 2x

➢ pro další inhalaci otočit zásobník ve směru hodinových ručiček na nejbližší nižší 

číslo nad šipkou -  cvaknutí,  v pozici  číslo 1 nad šipkou zásobníkem už nejde 

otáčet - odklopit náustek a vysypat prázdné kapsle

29



Čištění:

➢ čištění podle potřeby - vyjmout zásobník a omýt pod tekoucí vodou a nechat 

vyschnout

[19, 21, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34]

Handi Haler 

➢ inhalační  pomůcka  zdravotnické  techniky,  která  se  předepisuje  na  poukaz 

1x ročně

➢ horní kryt, náustek, spodní část, prorážecí tlačítko a centrální komůrka

Postup aplikace:

➢ povytažením vzhůru odklopit horní  kryt i  náustek, vložit tobolku do komůrky 

a zaklapnout náustek

➢ ve  svislé  poloze  náustkem vzhůru  1x  stisknout  prorážecí  tlačítko  -  perforace 

tobolky a uvolnění léčivé látky 

➢ hlavu  držet  ve  vzpřímené poloze,  pomalu  hluboce  nadechnout  z  inhalátoru, 

opakovat ještě jednou (úplné spotřebování obsahu tobolky)

➢ náustek otevřít a vysypat použitou tobolku

Čištění:

➢ čistit  dle potřeby -  odklopit horní  kryt a náustek -  opláchnout teplou vodou 

a nechat vyschnout

[19, 21, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34]

9.2.3   Inhalátory roztoků

Ultrazvukový nebulizér, kompresorový (tryskový) nebulizér, parní nebulizér

➢ pomůcky zdravotnické techniky, které musí být schválené revizním lékařem

➢ pacient má nárok na úhradu jednoho přístoje jednou za pět let

➢ přístroje vyrábí aerosol, který se inhaluje pomocí nástavce, prodlužovací hadice 

nebo masky
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➢ ke správnému ředění léčiv se používá fyziologický roztok nebo Vincentka

Čištění:

➢ po  každém  použití  se  nebulizační  nádobka  rozebere  na  jednotlivé  díly, 

které  se  vymyjí  v  teplé  vodě  se  saponátem,  opláchnou  se  tekoucí  vodou 

a nechají se uschnout [19, 21, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34]

9.2.4   Další pomůcky při astmatu

Inhalační nástavec (spacer) 

➢ pomůcka zdravotnické techniky - ruší nutnost koordinace vdechu a vstřiku léčivé 

látky u pacientů, kteří nemají tuto schopnost (kojenci, děti i dospělí)

➢ do plic se dostane větší množství léčivé látky, v ústech se sníží množství usazené 

léčivé látky

➢ nádobka  z  plastu  o  objemu  300  -  800  ml  s  otvorem  pro  vložení  aerosolu,  

na  druhém  konci  je  jednocestný  ventil  s  náustkem  nebo  maskou,  pomocí 

kterých je možné postupně vydýchat dávku aplikovanou do spaceru

Čištění:

➢ 1  -  2x  týdně  namočit  na  15  minut  do  vody  se  saponátem,  pak  opláchnout 

v  tekoucí  vodě,  otřepat  a  nechat  oschnout,  neotírat  -  efekt  statické 

elektřiny  - uchycení částic léčivé látky na stěně spaceru

[19, 21, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34]
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3   PRAKTICKÁ ČÁST

H1: Informovanost rodičů dětí s astma bronchiale o správné aplikaci léčiv je dostačující.

H2: Nejčastějším edukátorem o způsobu aplikace léčiv je lékař.

3.1   Dotazníková metoda

Ke splnění cíle absolventské práce jsem zvolila jako hlavní nástroj dotazníkovou 

metodu.  Průzkum  probíhal  anonymně.  Někteří  respondenti  vyplňovali  dotazník 

samostatně,  některých  rodičů  jsem  se  ptala  osobně  a  dotazník  vyplnila  v  jejich 

přítomnosti.  Dotazníky  jsem  rozdala  za  spolupráce  třídních  učitelů  v  mateřských 

a  základních školách  v  okolí.  Další  dotazníky jsem rozdávala  v  lékárně,  kde  pracuji.  

Dle  dokumentace  jsem  si  vytipovala  dětské  pacienty,  kteří  jsou  léčeni  přípravky 

ze skupiny antiastmatik. Osobně jsem oslovila jejich rodiče a společně s nimi vyplnila  

dotazník. Pomocí tohoto dotazníku jsem zjistila, zda jsou rodiče dostatečně informováni 

o správném používání a aplikaci  léčivých přípravků. V případě,  že nebyli  dostatečně 

informováni, a měli zájem, správnou techniku jsem jim v rámci konzultace v lékárně 

popsala a názorně předvedla, aby léčba byla co nejvíce účinná.

3.2   Vyhodnocení dotazníku

Celkem bylo  rozdáno  asi  130  dotazníků.  Z  tohoto  počtu  jsem obdržela  zpět 

86 vyplněných dotazníků. Návratnost dotazníků nebyla stoprocentní, ale i tento počet 

lze  považovat  za  dostatečný  ke  zmapování  znalostí  rodičů,  jak  správně  používat 

inhalační  léčivé  přípravky  a  inhalační  pomůcky  u  dětí.  Respondentům  byl  rozdán 

dotazník v podobě, kterou je možné nalézt v příloze č.1.
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3.2.1   Pohlaví respondentů

V úvodu dotazníkového šetření jsem zjišťovala pohlaví dítěte. Při vyhodnocení 

vyplněných dotazníků jsem zjistila, že poměr dívek a chlapců byl vyrovnaný. Počet dívek  

byl 41 a počet chlapců byl 45.

              Graf č.1        [Zdroj: vlastní dotazníkové šetření]

3.2.2   Věk respondentů

Ve druhé otázce jsem děti rozdělila do věkových kategorií. Do 24 měsíců jsou 

děti  většinou  v  domácím  prostředí,  od  2  do  6  let  navštěvují  mateřskou  školu 

a  od  6  do 13  let  chodí  na  základní  školu.  Poslední  skupinu  tvoří  mladí  lidé  od  14 

do 18  let  procházející  pubertou až  do  dospělosti.  37  oslovených patřilo  do  věkové 

kategorie 7 – 13 let. 25 dotázaných dětí bylo ve věku od 2 do 6 let. 20 respondentů  

patřilo do skupiny 14 – 18 let. Jen čtyři děti měly věk do 24 měsíců.
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Graf č.2        [Zdroj: vlastní dotazníkové šetření]

3.2.3   První projevy astma

V této části dotazníku jsem mapovala věk dítěte, ve kterém se astma projevilo 

poprvé. První příznaky astma se mohou objevit v každém věku. U 46 dětí se projevilo 

astma poprvé ve věku od 2 do 6 let. Následovaly děti od 7 do 13 let v počtu 21. Skupiny 

dětí do 2 let a mladí lidé od 14 do 18 byly vyrovnané. 

         Graf č.3         [Zdroj: vlastní dotazníkové šetření]
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3.2.4   Astmatické záchvaty

Zde mě zajímalo, jestli   má dítě astmatické záchvaty a jak často se vyskytují.  

46  dotázaných  z  86  má  astmatické  záchvaty.  Opakování  astmatických  záchvatů 

je u každého jedince různé. Dle odpovědí se nejčastěji vyskytují záchvaty 1x měsíčně. 

Další početný interval opakování záchvatů je 1x týdně a 2x týdně, což je zřejmé z grafu 

číslo 5. 

             Graf č.4        [Zdroj: vlastní dotazníkové šetření]

                Graf č.5        [Zdroj: vlastní dotazníkové šetření]
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3.2.5   Inhalační léčivý přípravek

Pátá  otázka  zjišťuje,  jaký  inhalační  léčivý  přípravek  dítě  užívá.  Na  základě 

používaného  inhalačního  systému  jsem  pak  vyhodnocovala  otázky  č.  14  -  20, 

které  se  týkaly  správné  aplikace  inhalačních  léčivých  přípravků,  dodržování  zásad 

při inhalaci i následné péče o inhalátor.

Dle odpovědí jsem zjistila, že nejvíce používanými léčivými přípravky na astma 

u dětí a mladých lidí jsou Symbicort a Budiar. Další  početnou skupinou je Berodual, 

Ecosal a Ventolin. Méně často děti užívají Ecobec, Spirivu, Seretide, Atrovent, Foradil, 

Miflonid a Gionu.

          

 

              Graf č.6        [Zdroj: vlastní dotazníkové šetření]

3.2.6   Používání nástavce při aplikaci

V šesté otázce jsem se dozvěděla, že 51 dětí z 86 oslovených používá při aplikaci 

nástavec.
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         Graf č.7        [Zdroj: vlastní dotazníkové šetření]

3.2.7   Vysvětlení a názorná ukázka aplikace

Další  otázky  ověřují,  jestli  bylo  rodičům  dostatečně  vysvětleno  správné 

používání  inhalátorů,  zda  jim  aplikace  byla  názorně  předvedena,  kdo  jim  vysvětlil 

a názorně předvedl správnou techniku. 

Dle  dotazníků  je  zřejmé,  že  všem  respondentům  byla  vysvětlena  a  názorně 

předvedena správná technika aplikace. V 56 případech pacientům předváděl způsob 

aplikace  lékař,  22  dotázaných  uvedlo  zdravotní  sestru  a  šesti  respondentům  byla 

vysvětlena správná technika v lékárně.

              Graf č.8        [Zdroj: vlastní dotazníkové šetření]
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3.2.8   Příbalový leták

V otázce číslo deset a jedenáct mě zajímalo, jestli rodiče četli  příbalový leták 

inhalátoru  a  jestli  mu  porozuměli.  Zde  byl  překvapivý  výsledek,  všichni  dotázaní 

příbalový leták četli a všemu rozuměli.

3.2.9   Znalost správné aplikace

V otázce číslo dvanáct měli rodiče potvrdit znalost správného postupu aplikace. 

I  když  v  předešlých  otázkách  všichni  dotázaní  vyplnili,  že  byli  názorně  seznámeni 

s  technikou aplikace,  že  četli  příbalový leták  a  všemu rozuměli,  i  tak  se  pět  rodičů 

přiznalo, že si nejsou jistí dodržováním správné techniky aplikace. 

     

              Graf č.9        [Zdroj: vlastní dotazníkové šetření]

3.2.10   Zájem o názornou ukázku

Rodičům,  kteří  si  nebyli  jisti  správnou  aplikací  a  měli  zájem,  jsem  vysvětlila 

a předvedla správnou manipulaci s jejich inhalátorem. Těchto rodičů bylo velmi málo,  

jen  deset  z  86.  Na základě  vyhodnocení  dotazníků  si  myslím,  že  podrobné  a  jasné 
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vysvětlení by potřebovalo více rodičů. 

 

            

  

 Graf č.10 [Zdroj: vlastní dotazníkové šetření]

3.2.11   Kontrolní otázky

Závěrečnou  část  dotazníku  tvořily  kontrolní  otázky.  Pomocí  těchto  dotazů 

jsem zjišťovala znalosti rodičů a mladých lidí. Zajímala mě správná poloha inhalátoru 

při  aplikaci.  Dále  jsem chtěla  zjistit,  jak  postupují  při  aplikaci,  zda  ví,  kdy  je  nutná 

koordinace stisku a nádechu u inhalátoru, a jestli po aplikaci vyplachují ústa. 

Správná  poloha  inhalátoru  při  aplikaci  je  svislá  dnem  vzhůru.  Tuto  polohu 

dodržuje 62 z 86 respondentů. 

Neméně důležitý  je  i  postup aplikace.  To  znamená nejdříve  hluboký nádech 

a úplný výdech ústy a následně hluboký nádech z inhalátoru. Po nádechu zadržet dech 

asi deset sekund a pomalu vydechnout nosem. Dle vyplněných dotazníků tento postup 

dodržuje 43 dotázaných. 

39

10

76

ano ne
0

10

20

30

40

50

60

70

80

počet 
respondentů

Graf č.10 Zájem o názornou ukázku



Graf č.11        [Zdroj: vlastní dotazníkové šetření]

Graf č.12        [Zdroj: vlastní dotazníkové šetření]

Další  kontrolní  otázka  se  týkala  nutnosti  koordinace  stisku  a  nádechu. 

Tuto otázku jsem vyhodnocovala podle toho, jaký typ inhalátoru dotázaní používali. 

Dávkované  inhalátory  používalo  57  dotázaných  a  inhalátory  suchého  prášku 

29 dotázaných. 

U dávkovaných inhalátorů je nutná koordinace stisku a nádechu. Výsledek byl 

překvapivý, polovina z oslovených nedodržuje koordinaci stisku a nádechu. 
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U  inhalátorů  suchého  prášku  koordinace  není  nutná,  jen  se  musí  dodržet 

správný  postup  inhalace,  který  je  popsán  výše.   Zde  převládly  správné  odpovědi, 

špatných odpovědí bylo osm.

Graf č.13        [Zdroj: vlastní dotazníkové šetření]

Graf č.14        [Zdroj: vlastní dotazníkové šetření]
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Na otázku,  zda je  nutná koordinace stisku a nádechu při  použití  inhalačního 

nástavce odpovědělo 52 dotázaných správně. 

Graf č.15        [Zdroj: vlastní dotazníkové šetření]

Výplach úst je velmi důležitý při aplikaci kortikoidů. Na tuto otázku odpovědělo 

71 oslovených správně. 

Graf č.16        [Zdroj: vlastní dotazníkové šetření]     
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3.2.12   Péče o inhalátor

Poslední dvě otázky dotazníku se týkaly péče o inhalátor. Inhalátor by se měl 

čistit aspoň jedenkrát týdně nebo dle potřeby. Správně odpovědělo 78 dotázaných.

Graf č.17        [Zdroj: vlastní dotazníkové šetření]

Způsob  čištění  jsem  vyhodnocovala  podle  toho,  jaký  měli  inhalátor. 

U  dávkovaných  inhalátorů  se  může  použít  voda.  Zde  správně  odpovědělo 

52 dotázaných. U inhalátorů suchého prášku se nesmí používat voda, může se otírat jen 

suchým  hadříkem.  S  vodou  tyto  inhalátory  nesmí  přijít  do  styku,  protože  prášek 

v inhalátoru by mohl navlhnout. Tady bylo 16 odpovědí správných.
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Graf č.18        [Zdroj: vlastní dotazníkové šetření]
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4   DISKUSE

Astma bronchiale je v dnešní době velmi časté onemocnění. Vyskytuje se nejen 

u  dospělých,  ale  i  u  dětí.  U  dětí  za  správnou  aplikaci  často  zodpovídají  rodiče. 

Proto jsem ve své práci zjišťovala, jaké znalosti o aplikačních metodách mají rodiče dětí 

s tímto onemocněním. 

Mezi respondenty jsem rozdala a rozeslala asi 130 dotazníků. Z tohoto počtu 

se  vrátilo  86  vyplněných.  Podle  dotazníků  je  zřejmé,  že  všem  respondentům 

před zahájením léčby byla vysvětlena a názorně předvedena správná technika aplikace. 

Nejčastěji pacientům předváděl způsob aplikace lékař. Tento výsledek mě nepřekvapil, 

očekávala jsem ho. Protože lékař je ten, kdo léčivý přípravek předepisuje a měl by jako 

první pacienta seznámit s jeho správným zacházením. Dalším edukátorem uvedeným 

v  dotazníku  byla  zdravotní  sestra,  která  může  být  s  lékařem  v  ordinaci  a  může 

tento  úkol  splnit  za  lékaře.  Nejméně  respondentů  uvedlo  lékárníka  nebo 

farmaceutického  asistenta.  Myslím  si,  že  to  není  proto,  že  bychom  se  v  lékárně 

pacientovi  dostatečně  nevěnovali,  ale  pacientovi  nebo  rodičům  dětí  s  astma  utkví 

v paměti ordinace lékaře a první člověk, který jim techniku aplikace léčiva vysvětloval.  

Do lékárny si lék přijdou vyzvednou, ale většinou už vědí o čem je řeč a lékárníkovi 

řeknou, že už byli seznámeni se správným užíváním.

V jedné ze  dvaceti  otázek  jsem se  ptala  rodičů,  zda  mají  zájem o  názornou 

ukázku aplikace léčivého přípravku inhalátorem. Jen deset ze všech dotázaných mělo 

zájem  o  předvedení  a  vysvětlení  správné  techniky,  což  pro  mě  bylo  velkým 

překvapením. Ještě než jsem rozdávala a rozesílala dotazníky mezi rodiče, myslela jsem 

si,  že bude velký zájem o tuto službu,  ale opak byl  pravdou. Nevím, jestli  je to tou  

uspěchanou dobou a většina dotázaných nemá čas se na chvilku zastavit a popovídat 

si?  A  nebo  lidé  mají  strach  si  přiznat,  že  něco  neumí  a  že  to  nedělají  správně?  

Takoví  rodiče  by  se  měli  nad  sebou  zamyslet,  protože  to  v  tomto  případě  dělají  

pro svoje děti a hlavně pro jejich zdraví. Po vyhodnocení některých otázek, hlavně těch 

týkajících se správné polohy a postupu aplikace, by podle mého názoru potřebovalo 

vysvětlení a názorné předvedení asi padesát procent rodičů. 

Ty rodiče, které jsem oslovila osobně, dotazník s nimi vyplnila a odpovědi nebyly 
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zcela správné, jsem se snažila edukovat. Ale protože dotazník byl anonymní a většinu 

rodičů  jsem  nepotkala  osobně,  mohu  jen  doufat,   že  při  příští  návštěvě  lékaře 

nebo lékárny jim bude správná aplikace zopakována a upřesněna. 

V  úvodu  praktické  části  jsem  si  stanovila  dvě  hypotézy.  H1:  Informovanost 

rodičů dětí s astma bronchiale o správné aplikaci léčiv je dostačující. H2: Nejčastějším 

edukátorem o způsobu aplikace léčiv je lékař. Pro potvrzení hypotéz je potřeba alespoň 

50% správných odpovědí. 

Hypotéza číslo 1 byla potvrzena, což je zřejmé v grafech číslo 14, 16, 17 a 18. 

Graf  č.14  znázornil  znalost  správné  koordinace  stisku  a  nádechu  při  aplikaci. 

Zde  správně  odpovědělo  59%  dotázaných.  V  grafu  č.16  byla  vyhodnocena  otázka 

týkající se výplachu úst po aplikaci. 83% odpovědí bylo správných. V grafu č.17 bylo 

91%  správných  odpovědí  a  v  grafu  č.18  bylo  79%  správných  odpovědí.  Tyto  grafy 

obsahovaly vyhodnocení otázek týkající se péče o inhalátor. 

Hypotéza  číslo  2  byla  potvrzena  v  grafu  č.8.  67%  dotázaných  uvedlo  jako 

edukátora o způsobu správné aplikace lékaře, 26% zdravotní sestru a 7% respondentů 

označilo farmaceutického asistenta nebo lékárníka.
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ZÁVĚR

V teoretické části jsem se snažila představit astma jako nemoc, zaměřila jsem se 

na  obecné  informace  o  nemoci  a  na  její  prevenci.  Hlavní  částí  této  práce  bylo 

seznámení s inhalačními systémy a inhalačními technikami, jejichž dodržování je velmi 

důležité pro správnou a účinnou léčbu. Protože pokud je léčba správná, je i podstatně 

menší výskyt a mírnější průběh onemocnění dýchacích cest.

Hlavním  nástrojem  pro  zjištění  informovanosti  a  znalostí  rodičů  bylo 

dotazníkové šetření. V úvodní části dotazníku jsem zjišťovala informace o pacientovi. 

Zajímal  mě  věk  dítěte,  kdy  se  astma  projevilo  poprvé,  jestli  dítě  mívá  záchvaty 

a  jak  často  se  vyskytují.  Ptala  jsem  se  i  na  to  ,  kdo  rodičům  představil  a  názorně 

předvedl inhalátor  a zda si přečetli příbalový leták inhalátoru a jestli mu rozuměli. Dále 

mě zajímalo, jaký konkrétní léčivý přípravek dítě užívá a na základě této informace jsem 

vyhodnocovala odpovědi na otázky v závěru dotazníku, které se zaměřovaly na znalosti 

správné aplikační techniky a péče o inhalátor. 

Svým dotazníkovým šetřením jsem zjistila, jaká je informovanost mezi rodiči dětí 

s  astma bronchiale,  jak ovládají  techniku aplikace inhalačních léčiv  a  zda-li  dodržují 

správný postup.

Jak  již  bylo  zmíněno  v  teoretické  části  práce,  je  vždy  důležitá  spolupráce 

pacienta s lékařem, který lék předepisuje. Ten by měl vysvětlit správný postup aplikace, 

názorně předvést techniku a zdůraznit všechny zásady při používání inhaland. Neméně 

důležitá  je  i  konzultace vydávajícího  lékárníka  popřípadě  farmaceutického asistenta, 

který  znovu  upozorní  pacienta  na  správnou  techniku  a  možné  chyby  při  aplikaci. 

Protože  pokud  je  léčba  správná,  je  i  podstatně  menší  výskyt  a  mírnější  průběh 

respiračních infekcí. K  tomuto  cíli  ale  nevede  jiná  cesta,  než  dobrá  spolupráce 

pacienta s lékařem, lékárníkem a také farmaceutickým asistentem. 
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RESUME

Zusammenfassung

Schulung der Eltern von Kindern mit Asthma bronchiale

Thema der vorliegenden Abschlussarbeit ist Schulung der Eltern von Kindern 

mit Asthma bronchiale. Das Ziel der Abschlussarbeit ist es, Informationen über Eltern 

mit  an  Asthma  erkrankten  Kindern  festzustellen,  was  ihre  Fähigkeit  betrifft, 

von entsprechenden Mitteln Gebrauch zu machen.

Diese Krankheit kommt häufig vor. Zu diesem Thema gibt es eine umfangreiche 

Literatur.  Patienten  sind  über  die  richtige  Verwendung  von  Arzneimitteln  nicht 

hinreichend informiert.

Die  Abschlussarbeit  geht  auf  Informationen  über  die  Krankheit  und  deren 

Prävention ein. Sie konzentriert sich hauptsächlich auf die ausreichende Unterweisung 

der Eltern von Kindern mit Asthma bronchiale. Asthma bronchiale ist eine Erkrankung 

der  Atemwege,  nämlich  eine  Verengung der  Atemwege.  Die  Bronchien  ziehen sich 

dabei  zusammen.  Die  Symptome  von  Asthma  bronchiale  sind  Atemnot,  Rasseln 

und Pfeifen. Wenn die Behandlung der Kinder ausreichend ist, gibt es auch deutlich 

weniger  Vorkommen  der  Infektionen  der  Atemwege  und  deren  milderen  Verlauf. 

Die  Zusammenarbeit  des  Patienten  mit  dem  Facharzt  für  Allergologie,  mit  dem 

Apotheker oder mit der Pharmazeutisch-technischen Assistentin ist wichtig.

Im theoretischen Teil  werden die Inhalationssysteme beschrieben. Auf solche 

Weise werden Antiasthmatika angewendet. Wichtig ist die richtige Anwendungstechnik 

für  Arzneimittel.  Ein  Bestandteil  der  Schulung  ist  die  richtige  Übung 

der Inhalationstechniken.

Der  praktische  Teil  enthält  die  bearbeiteten  Daten  aus  der 

Fragebogenermittlung.  Aus jeder Frage und nachfolgenden Antworten der Eltern ist 

zum Schluss ihre Informiertheit ausgewertet worden. Die Antworten wurden in den 

Grafen dargestellt. Daraus ist ersichtlich, dass manche Eltern schlecht informiert sind. 

Bei  einigen Eltern handelt  es  sich um eine falsche Anwendungstechnik und andere 
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kümmern sich falsch um den Inhalator.

Die Arbeit mit der Literatur war am Anfag sehr schwierig, aber in der nächsten 

Phase ließ sich das Thema gut bearbeiten. Die Bearbeitung dieses Themas stellt meiner 

Meinung nach einen nützlichen Beitrag dar.

Stichworte:  Asthma  bronchiale  –  Schulung  der  Eltern  –  asthmatische  Kinder  - 

Inhalationssysteme – Einübung entsprechender Methoden - Inhalationstechniken
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PŘÍLOHY

Příloha č.1

Dotazník pro astmatiky

Jsem  studentkou  3.  ročníku  Vyšší  odborné  školy,  obor  Diplomovaný 

farmaceutický  asistent  a  pomocí  tohoto  dotazníku  chci  zjistit,  zda  jsou  rodiče  dětí 

s astma bronchiale dostatečně informováni o správném používání a aplikaci léčivých 

přípravků. Dotazník bude podkladem mé absolventské práce na téma „Edukace rodičů 

dětí s astma bronchiale“

Tímto bych Vás ráda požádala o jeho vyplnění. Dotazník je anonymní. Správné 

odpovědi, prosím, zatrhněte, popřípadě dopište vlastní odpověď.

Předem moc děkuji za Váš čas. 

Cahlíková Lada

1. Pohlaví

a) dívka

b) chlapec

2. Věk

a) do 24 měsíců

b) 2 - 6 let

c) 7 – 13 let

d) 14 – 18 let

3. Kdy se astma projevilo poprvé , kolik měsíců / let vašemu dítěti bylo?

…................................................................................................................
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4. Mívá Vaše dítě astmatické záchvaty? Pokud ano, jak často?

a) ANO …...................................................................................

b) NE

5. Jaký inhalátor Vaše dítě nyní používá (prosím, napište název)?

…................................................................................................

6. Používá Vaše dítě expandér?

a) ANO

b) NE

7.  Vysvětlil  Vám lékař,  zdravotní  sestra,  farmaceutický  asistent  nebo  lékárník,  jak 

inhalátor správně používat?

a) ANO

b) NE

8. Předvedl Vám názorně lékař, zdravotní sestra, farmaceitický asistent nebo lékárník, 

jak inhalátor správně používat?

a) ANO

b) NE

9. Kdo vám vysvětlil, případně předvedl správné používání inhalátoru?

a) lékař

b) zdravotní sestra

c) famaceutický asistent nebo lékárník

10. Četl/a jste příbalový leták inhalátoru?

a) ANO

b) NE
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11. Porozuměl/a jste příbalovému létaků po jeho přečtení?

a) ANO

b) NE

12. Myslíte si, že znáte správný postup aplikace?

a) ANO

b) NE

13.  Máte zájem o názornou ukázku aplikace Vašeho inhalátrou?

a) ANO

b) NE

14. Jaká je správná poloha inhalátoru při aplikaci?

a) vodorovná

b) svislá dnem vzhůru

c) poloha není důležitá pro správnou aplikaci

15. Jaký je správný postup při inhalaci?

a) hluboký výdech ústy a následně hluboký nádech z inhalátoru,  zadržet 10 sekund 

dech a pomalý výdech nosem

b) hluboký nádech a úplný výdech ústy a následně hluboký nádech z inhalátoru, zadržet 

10 sekund dech a pomalý výdech nosem

c) hluboký nádech přímo z inhalátoru a hluboký výdech ústy mimo inhalátor

16. Je nutná koordinace stisku a nádechu u Vašeho inhalátoru?

a) ANO

b) NE

17. Je nutná kordinace stisku a nádechu při použití inhalačního nástavce (spaceru)?

a) ANO

b) NE
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18. Vyplachujete ústa po aplikaci?

a) ANO

b) NE

19. Jak často čistíte inhalátor?

a) po každé aplikaci

b) 1x týdně

c) 1x měsíčně

d) dle potřeby

20. Jakým způsobem čistíte inhalátor?

a) suchým hadříkem

b) omýváním pod tekoucí vodou

c) jiný způsob …......................................................................................................

d) nečistím
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Příloha č. 2

Aplikační formy inhalačních antihistaminik

KAŠÁK, Viktor.  Nové inhalační systémy užívané v léčbě chronických nemocí dýchacího ústrojí s obstrukcí dýchacích  

cest. Remedia. 2007, č. 1, s. 26-38. ISSN 0862-8947.
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Příloha č. 3

Přehled grafů

Graf č.1: Pohlaví respondentů

Graf č.2: Věk respondentů

Graf č.3: První projevy astma

Graf č.4: Má dítě záchvaty

Graf č.5: Jak často má dítě záchvaty

Graf č.6: Inhalační LP

Graf č.7: Používání nástavce

Graf č.8: Vysvětlení a názorná ukázka aplikace

Graf č.9: Znalost správné aplikace

Graf č.10: Zájem o názornou ukázku

Graf č.11: Poloha inhalátoru při aplikaci

Graf č.12: Postup při aplikaci

Graf č.13: Typ inhalátoru

Graf č.14: Koordinace stisku a nádechu

Graf č.15: Koordinace s nástavcem

Graf č.16: Výplach úst

Graf č.17: Čištění inhalátoru

Graf č.18: Způsob čištění
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