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• Riziko  konfúze  
 

• Rozdílnost oborového pohledu                                                          
  (absolutně jinak strukturovaná klientela a tedy i zkušenost) 
 
• Vhodná vyšetření:(měření NO, NO a BHR) 
 

• Nejvíce se vyskytuje souběh více příčin (AB, GER, UACS-PNDS, ACEI,  . . . ) 
 
• Zvláštní druh CPK: postinfekční, povirový (atypické bakterie, viry,. . .)  
 
• Předrážděnost receptorů kašle (kapsaicin…) 
 
 
 
 

Chronický kašel  

věk 
akutní  
kašel 

subakutní kašel 
chronický 

kašel 

dospělí < 3 týdny 3 – 8 týdnů > 8 týdnů 

děti < 15 let < 2 týdny 2 – 4 týdny > 4 týdny 



   Domácí publikace hodné zřetele  

(Pohled pediatra+ 
terapie) (Pohled pneumologa a alergologa) 

Rok vydání:2015 



   
                  Role alergologa ? 

                                                                                
 
 Detailní cílená anamnéza (80% diagnóz)  

 

 Funkčně plicní  vyšetření cílené na obstrukci                          
(F/V, BD a BP testy) 

 

 Kožní testy –pro úplnost (pricky) 

 

 Diagnostické terapeutické testy cílené  zejména na 
průkaz GER  respektive EER 

 

 



Skiagram hrudníku - proti 

 

• Nelze vždy provozně stihnout v reálné klinické praxi 

 

• ALG a PNE mají odlišně  strukturovanou klientelu 

      rozdílný apel na absolutní nezbytnost skia hrudníku 

            (analogie EKG v oboru INT) 

 

• Byl bych špatný lékař, kdybych neunesl sebemenší riziko za 
pacienta… 

 



   Diagnostické možnosti alergologů 

Backer V, Sverrild A, Porsbjerg C. FENO and AHR mannitol in patients referred to an out-of-
hospital asthma clinic: a real-life study. J Asthma. 2014.  
Porsbjerg et al., Clin Exp Allergy, 2007 
 



  Dle prof. J. de Jongste Chatkin JM, et al. Exhaled nitric oxide as  
a noninvasive assesment of chronic cough.  
AJRCCM 1999, 159,1810-3 

Zvýšené FENO  ≠ (automaticky)  asthma               
      

  ↑ FENO =  eosinophilic inflammation 

FENO  and  asthma  



• CAKI NNH tel. (257-273-045) 

                            

• Potřeba respektovat absolutní kontraindikaci 
(absence respirační infekce v posledních 2 
měsících) 

 

 

 

 

 

 

 
 



         

• Kašel se může  objevit už několik hodin po úvodním  
  podání nebo až po týdnech a měsících  
 

• Není  vázaný  na dávku 
 

• Týká se dosud  všech  známých  zástupů skupiny  
 

•  Nestačí snížit dávku, je nutné lék vysadit ! 
 

• Ústup může  být až po čtyřech týdnech  
 
 
 
 

ACE inhibitory 
Irwin R.S.Chest.1998 suppl.2160S-161S 



Proč nejsme  vždy  úspěšní  v léčbě  kašle? 
 

• Nevyužíváme dostatečně diagnostický  potenciál                                        
     PNG nebo ALG ambulance : BDT a BPT v ambulanci 
     ORL ambulance: laryngoskopie 

 
 

• Úzce oborový pohled na problematiku kašle:                                                                
     Pneumolog :                                                                                                
     (při normálním SKIA + spirometrii odkáže lékař pacienta jinam 
     (např. při etiologii GER, UACS)  

 
• Alergolog :                                                                                               

indikaci ke SKIA + BRSK ponechává na odbornosti  pneumologa 
 

•    

 



         Závěr 

• Lidé nestonají podle učebnic   

 

• Dostatek času  na anamnestický rozbor vs. tříminutová medicína 

 

• Odpověd´ na léčbu je individuální 

 

• Diagnosticko-terapeutický pokus                                                         
(dávka, délka, adherence) 

 

• Vyjádření míry ústupu kašle (%) 

 



DOTAZNÍK O KAŠLI            Standardizovaný                       
(V.Vondra) 

Vyplňte prosím pečlivě dotazník, neboť umožní hlubší rozbor Vašich potíží. 

 

Zaškrtněte nebo doplňte problém, který se Vás týká. 

Kašel zhruba trvá:  …….roků,     …….měsíců,     …….týdnů,     …….dnů. 

Kašel je spojen s: rýmou,     teplotou,     kýcháním,     zadýcháváním,      

tíhou na hrudníku,     s vykašláváním,    

s jinými potížemi .................................................................................. 

Kašel vznikl:    náhle,   postupně 

Co je příčinou  

Vašeho kašle?     netuším,   tuším pravděpodobně  .......................................................... 

Můj vztah ke kouření: 

- jsem nekuřák (během života jsem nevykouřil(a) 100 a více cigaret) 

- jsem bývalý kuřák (během života jsem vykouřil(a) 100 a více cigaret, ale nyní 

nekouřím) 

- jsem příležitostný kuřák (kouřím, ale méně než jednou denně) 

- jsem pravidelný kuřák (kouřím nejméně jednou denně) 

Kašel bývá hlavně:    ráno,   v noci,   přes den 

Mám kašel, ale nic nevykašlávám 

Intenzita kašle:  malá (kašel je jen několikrát ráno nebo přes den) 

střední (několikrát každou hodinu) 

veliká (častokrát za hodinu,unavuje mne) 

obrovská (kašel vyčerpává, bývá i s dušností nebo jiné potíže) 
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