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Z 32 příchozích nemělo plíce v 
pořádku 14 lidí. Tak dopadl Den 
otevřených pneumologických 
ambulancí v Kraji Vysočina. 

Cílem lékařů pneumologů je odha-
lovat případná nebezpečí plicních 
nemocí jako jsou astma či smrtelná 
idiopatická plicní fibróza (IPF).

V polovině října si nechalo 32 lidí 
z Vysočiny zkontrolovat plíce. Léka-
ři ve čtyřech plicních ambulancích 
vyšetřovali zájemce v rámci Týdne 
IPF. U jednoho z nich našli podezře-
ní na sledovanou plicní fibrózu, u dal-
ších 13 zjistili astma či chronickou 
obstrukční plicní nemoc (CHOPN). 

Dobrovolníci navštívili plicní ambu-
lance v Jihlavě (22), v Havlíčkově 
Brodě (4), právě zde bylo podezření 
na fibrózu, v Třebíči (4) a Pelhřimo-
vě (2). Žďárská poliklinika ani novo-
městská nemocnice se letos do pre-
ventivní akce nezapojily. 

Smrtelnou nemocí IPF, která poško-
zuje plicní sklípky, trpí ve světě kolem 
pěti milionů lidí, v Česku přibližně 2 
tisíce lidí. Převážně se vyskytuje u lidí 
nad 45 let, spíše u mužů.

Důvody vzniku nemoci nejsou zná-
my. K jejímu rozvoji může přispět 
kouření a práce v prašném prostředí, 
někdy hraje roli  i dědičnost.

Jemná plicní tkáň se při této nemoci 
mění na husté vazivo a plíce tuhnou. 
Změna je nevratná. IPF se nejčastěji 
projevuje dušností a kašlem. Pacienti 
přestávají stačit svým vrstevníkům a 
ani v klidu se nemohou zcela nadech-
nout. Jedním ze znaků, jež nemoc 
doprovází, jsou i paličkovité prsty či 

nehty ve tvaru hodinových sklíček.
Jak uvádí MUDr. Martina Šterclová, 

Ph.D., předsedkyně Sekce pro inter-
sticiální plicní procesy (SIPP) České 
pneumologické a ftizeologické spo-
lečnosti (ČPFS) ČLS JEP, na Vysoči-
ně se Den otevřených dveří plicních 
ambulancí kvůli IPF uskutečnil již 
počtvrté. 

„V roce 2018 se nám podařilo v celé 
ČR zachytit 45 lidí s podezřením na 
IPF, u třech z nich se nemoc potvrdi-
la, další měli jiné vážné plicní nemoci,” 
vysvětluje MUDr. Šterclová s tím, že 
preventivní akce a osvěta jsou pro 
včasné odhalení nemocí zcela zásad-
ní. 

„IPF sice neumíme vyléčit, ale včas-
ným podáním léků jsme schopni úby-
tek plicních funkcí zpomalit. Bez léčby 
nemocní bohužel zpravidla do tří let 
umírají. Správným léčením lze přitom 
život pacienta prodloužit až o několik 
let,“ vkládá naději.

Lidé by tedy dle odborníků nemě-
li jakékoli obtíže s dýcháním pod-
ceňovat. „Pokud někdo dlouhodobě 
kašle nebo se zadýchává, měl by nav-
štívit svého praktického lékaře kdykoli 
během roku,“ doporučuje předsedky-
ně ambulantních pneumologů prim. 
MUDr. Ivana Čierná Peterová.

Lékař jej vyšetří a v případě pode-
zření na plicní onemocnění odešle 
ke specialistovi. „Závažné onemocnění 
totiž vyloučí pouze komplexní vyšetře-
ní u plicního lékaře. Jestliže pneumolo-
gové odhalí u pacienta podezřelý nález, 
zkonzultují ho v jednom ze 17 speciali-
zovaných center,“ dodává předsedkyně 
pneumologů.  -lko-

Pozor na obtíže s dýcháním


