
Jeseň je najrizikovejším 
obdobím pre vznik  
a zhoršenie astmy u detí. Až 
v 80 percentách prípadov ju 
spúšťa bežné prechladnutie 
a vírusové ochorenia. 
V škole sa pod ňu môže 
podpísať emočný stres, 
prach ale aj krieda.

Podľa epidemiologických 
údajov sa u každého štvrtého 
dieťaťa na Slovensku prejavia  
v školskom veku niektoré z aler-
gických symptómov. Astmou 
trpí približne pätnásť percent 
populácie, ale až sedem percent 
detí. 

„Jednoduchá matematika 
potom hovorí, že ak je v základ-
nej škole priemerný počet detí  
v triede 30, potom sa v každej 
triede nájde aspoň jeden ast-
matik a viac ako päť detí má inú 
formu alergie,“ vypočítava det-
ský lekár Peter Cižnár z Detskej 
fakultnej nemocnice s poliklini-
kou v Bratislave.

Presný počet astmatických 
detí na Slovensku nemáme. 
Predpokladá sa, že ich môže byť 
asi 60-tisíc. Bronchiálna astma 
nie je choroba, ktorá vzniká až  
v dospelosti. „Päťdesiat až osem-
desiat percent dospelých ast-
matických pacientov malo prvé 
príznaky už v predškolskom 
veku,“ povedala detská imuno-
loalergiologička Dana Nováková 
z bratislavského medicínskeho 
centra Medifera. Odborná ve-
rejnosť predpokladá, že do ro-

ku 2015 bude každé druhé dieťa 
v Európe alergické, zvýši sa teda 
aj nárast astmy. 

Za ochorenie môže čoraz hor-
šie životné ovzdušie, agresívne 
exhaláty a alergény.

Astmatikom jeseň nežičí
Lekári jeseň a začiatok škol-

ského roka spojený s nástu-
pom detí do kolektívu považujú 
za  najrizikovejšie obdobie pre 
vznik a zhoršenie astmy u detí. 

Potvrdzuje to aj imunoa-
lergiologička z Prešova Slávka 
Belvončíková. „Jeseň je špeci-
fickým ročným obdobím naj-
mä pre deti. V kolektíve pod 
vplyvom respiračných infekcií 

oveľa rýchlejšie ochorejú. Je do-
kázané, že infekcia RS vírusom 
poškodzuje výstelku priedušiek 
u  detí tak špecificky, že navodí 
spustenie mechanizmov, ktoré 
vedú k vzplanutiu alergického 
zápalu  v prieduškách, čo je pod-
statou prieduškovej astmy,“ vy-
svetľuje doktorka Belvončíková. 

U  niektorých detí ide dlho  
o kašeľ viazaný na obdobie 
po infekcii dýchacích ciest,  
u iných je  to pokašliavanie  pri  
námahe, v  prašnom  prostredí.   
U  ďalších je  prvým  prejavom 
jasný  astmatický  záchvat. 

„Priedušková   astma  je   me-
niace sa  ochorenie,  teda  aj jej 
začiatok môže byť   variabilný,“ 

zdôrazňuje doktorka. U detí, 
ktoré už astmou trpia, môže je-
seň spôsobiť zhoršenie prízna-
kov ochorenia. Malí astmatici 
sú tak na jeseň častejšie hospi-
talizovaní ako v iných ročných 
obdobiach.

Dá sa astme predísť? 
Riziko vzniku prieduškovej 

astmy jednoznačne stúpa pri 
výskyte astmy alebo alergických 
ochorení v rodine. „Ak má astmu 
jeden z rodičov, riziko, že ju bu-
de mať aj dieťa je 25-percentné, 
ak ju majú obidvaja rodičia, je 
50-percentné,“ hovorí imunoa-
lergiologička Adriana Kondrlí-
ková z Nemocnice s poliklinikou 
Medissimo v Bratislava. 

Významným rizikovým fak-
torom je prítomnosť atopickej 
dermatitídy alebo alergickej 
nádchy. Okrem vplyvu dedič-
nosti sa na vzniku ochorenia 
spolupodieľa aj prostredie. „Ge-
netické faktory ovplyvniť ne-
môžeme, ale vplyv vonkajších 
faktorov do určitej miery áno.  
Tie sa však  skôr podieľajú na 
spustení astmy ako na jej vývo-
ji,“ povedala Kondrlíková.

Spúšťačom astmy môže byť 
u niektorých detí aj školské 
prostredie, v ktorom trávia veľ-
kú časť dňa. „Spúšťačom ochore-
nia v škole  nie sú vždy len res-
pirančné infekty, ale napríklad 
aj emočný stres, prach, krieda, 
ktorou žiaci píšu na tabuľu a po-
dobne,” povedala Kondrlíková.
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ČO PRIPRAVUJEME:

Astmu môže 
zhoršiť stres,
ba aj krieda
V každej triede základnej školy je aspoň jeden astmatik. 
Na jeseň  vymeškávajú najviac vyučovacích hodín

Chlór môže byť 
nebezpečný

Deti pred dovŕšením 
dvoch rokov by 
v bazénoch nemali 
prichádzať do styku  
s vodou upravovanou 
chlórom.

BRATISLAVA. Najnovšia štú-
dia, ktorú zverejnil Európsky 
respiračný žurnál, ukázala, že 
plávanie bábätiek v chlórom 
upravovaných bazénoch môže 
neskôr mať vplyv na výskyt 
bronchitíd, astmy a alergií.

Detská pediatrička a imu-
noalergiologička Dana Nová-
ková z medicínskeho centra 
Medifera v Bratislave potvr-
dzuje:  chlórom upravované 
bazény naozaj nie sú vhodné 
na plávanie bábätiek. Najmä 
tých, ktoré pochádzajú z rodín 
alergikov. 

„Chlór patrí medzi veľmi 
silne dráždivé látky, ktoré 
môžu byť spúšťačom opako-
vaných zápalov v dýchacích 
cestách, ale aj alergických re-
akcií, povedala Nováková. 

Plávanie je pre bábätká 
vhodné a odporúčané najmä z 
hľadiska psychomotorického 
vývinu a zvýšenia odolnosti 
organizmu proti mikróbom, 
ale bazény nesmú byť upravo-
vané chlórom a nesmú slúžiť 
verejnosti.  (or)

Ak má astmu 
jeden  

z rodičov, riziko,  
že ju bude mať 
aj dieťa, je 
25-percentné,  
ak ju majú 
obidvaja rodičia,  
je 50-percentné...

lekárka Adriana Kondrlíková, 
Nemocnica s poliklinikou Medissimo  

Vedeli ste?
Ako sa prejavuje 
astma

n  Astmatický záchvat spôsobuje 
opuch sliznice, zúženie 
priedušiek a zvýšenú tvorbu 
hlienu. Najčastejšie príznaky 
astmy sú:

1. dýchavica – pocit ťažkého 
dýchania,

2. záchvat kašľa,
3. piskoty.

Čo sa pri astme deje  
v dýchacích cestách
n Dýchacími cestami prichádza 

do pľúc vzduch, aby mohol 
okysličiť krv. Vyzerajú ako 
rozvetvený strom, kde 
priedušky sú ako konáriky. 
Priedušky zdravého človeka 
alebo astmatika pod kontrolou 
sú priechodné a vzduch nimi 
prechádza bez prekážok.

nKeď nie je astma pod kontrolou, 
priedušky sa zúžia, opuchnú  
a tvorí sa nadmerné množstvo 
hlienu.

nPríčinou ťažkostí astmatika je to, 
že stiahnuté priedušky bránia 
prúdeniu vzduchu pri dýchaní  
a telo dostáva menej kyslíka.

n Dýchanie je ťažké, s piskotmi, 
chorý znesie menšiu telesnú 
námahu. Na hrudi pociťuje 
tieseň.

n V horšom prípade prichádza 
astmatický záchvat, ktorý môže 
byť pri nesprávnej okamžitej 
reakcii veľmi nebezpečný.

n Astmatický záchvat sa v 
kritických situáciách, ak nie je 
poskytnutá lekárska pomoc, 
môže skončiť aj smrťou. 
Zdroj: Združenie astmatikov Slovenska

ilustrAčné FOtO – PrOFiMEDiA


