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 Kašel je nejčastějším příznakem onemocnění dýchacích 
cest, s kterým se setkávají lékaři prvního kontaktu. 

 Kašel je obranný reflex, expulzivní zvuk vznikající tlakem 
vzduchu proti hlasivkám.  

 Jeho účelem je hlavně zabránit vdechnutí cizího materiálu 
nebo eliminovat sekret z dýchacích cest. 

 Kašel je fenomén nutkavý, často hlasitý, pro nějž platí: 
 

KAŠEL A LÁSKU NEUTAJÍŠ 
(Arabské nebo gruzínské přísloví? Postulát.) 

KAŠEL 



Odbornosti při zjišťování příčin kašle 



 Zjistit příčinu(-y) akutního  
a chronického kašle 

 Odstranit / zmírnit příčinu kašle 
léčbou a prevencí 

 Příznivě ovlivnit intenzitu  
a délku kašle 

 Využívat konzervativní a radikální 
vyšetřovací a léčebné metody 

Úkoly pneumologa při kašli 



Dotazník o kašli a vykašlávání 
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) 



Dotazník o kašli a vykašlávání 

Pokud vykašláváte, je vykašlávaný obsah (sekret, hlen apod.): 

bezbarvý,   bělavý,   našedlý,   nažloutlý,   nazelenalý,    

červený,   hnědočervený 

Vykašlávám:  snadno,   obtížně 

Mám pocit zahlenění průdušek, ale nevykašlávám (nebo sekret polykám). 

Mám pocit zatékání sekretu z nosu do průdušek 

Vykašlávám:  jen při infekci (nachlazení),   i mimo nachlazení 

Vykašlu za 24 hodin:  několik vloček sekretu,   asi 1 lžičku,   více než 1 lžičku 

Pro kašel nebo vykašlávání užívám nyní:  ............................................................................... 

Které léky zmírňují Váš kašel? .............................................................................................. 

Které léky na kašel nesnášíte?  ................................................................................................. 

Které léky Vám vyvolávají kašel?  ......................................................................................... 

Jaké léky, kromě léků na kašel, užíváte?  ................................................................................. 

  



Vyšetřovací 
algoritmus  
chronického  
kašle 

Anamnéza, fyzikální vyšetření, RTG 
hrudníku, spirometrie, vyhodnocení 

Vynechat, ev. ACE inhibitory 
a zhodnotit za 3 měsíce 

Zjevné  
plicní nemoci 

vyšetřit  
a léčit 

Podezření na 

Astma GERD Rýma / sinusitida 

Specificky léčit 

Neúspěšně Úspěšně 

Zvážit další postupy 

Bronchoskopie 
HRCT 

Kardiologické vyšetření 
Neurologické vyšetření 
Psychiatrické vyšetření 

Terapeutický(é) 
test(y) 

Hledat další  
možnou příčinu 

GERD - Gastroezofageální refluxní nemoc 

Everett CF: p. 240, In:  
Acute a chronic cough.  
Redington AE, 2005, 434 p 



1. Kašel je nejčastějším příznakem onemocnění  
dýchacích cest. 

2. Řada nemocí dýchacích cest začíná kašlem. 

3. Ne každý kašel znamená onemocnění dýchacích cest. 

4. Krátkodobý (izolovaný) kašel je především obranným 
(ochranným) mechanismem. 

5. Kašel má mnoho příčin a může se jich kombinovat  
i několik zároveň. 

6. Podrobný rozbor krátkodobého a dlouhodobého kašle  
je nutný pro stanovení příčin(y) a odpovídající léčby. 

Zásady o kašli      Vondra V., Čáp P. 



7. Krátkodobý, zvláště intenzivní kašel by se nikdy neměl 
podceňovat, aby se nekomplikoval a nestal se vleklým. 

8. Zvláště dlouhodobý kašel vyžaduje podrobné vyšetření  
a stanovení příčiny. 

9. Kašel bez prokázané příčiny léčit krátkodobě,  
sledovat vývoj a opět pátrat po příčině. 

10.Dlouhodobý kašel s vykašláváním nejlépe zmírníme 
kombinací farmakoterapie a plicní rehabilitace. 

11.Každý intenzivní krátkodobý nebo dlouhodobý kašel 
zhoršuje kvalitu života. 

12.Kašlající nemocné veďme k tomu, aby se chovali 
ohleduplně ke svému okolí. 

Zásady o kašli      Vondra V., Čáp P. 


