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ANOTACE 

Tato diplomová práce se zabývá vlivem ţivotního prostředí, v důsledku 

vystavení obyvatelstva inhalačním expozicím v návaznosti na morbiditu a následný 

odraz ve farmakoekonomice. Úvodní kapitola popisuje významné inhalační expozice 

v ţivotním prostředí, které mají vliv na lidský organismus a jejich základní rozdělení a 

účinky. Kapitola je doplněna o legislativu ochrany ovzduší ve spojitosti se strategií 

udrţitelného rozvoje, základní právní normu a imisní monitoring v České republice. 

Další kapitola se věnuje podrobné analýze jednotlivých onemocnění, vyplývajících 

z profesního poškození plic po inhalační expozici. Následuje růst farmakoekonomiky, 

jako důsledek zlepšení kvality ţivota a popis jednotlivých částí, jako jsou 

dispenzarizace, exacerbace a kvalita ţivota u CHOPN. V závěru jsou veškeré poznatky 

shrnuty a uţity ve dvou návrzích a doporučeních, která vychází z konsenzu Světové 

zdravotnické organizace.  

Klíčová slova: ţivotní prostředí, CHOPN, kvalita ţivota, exacerbace, náklady 

ANNOTATION 

This thesis deals with the influence of population morbidity due to the 

environment through inhalation exposure and its consequent effect on pharmacological 

economics. The introductory chapter describes the significant inhalation exposures in 

the environment that affect the human body and their basic distribution and effects. The 

chapter is supplemented by legislation on air pollution in conjunction with the strategy 

of sustainable development, basic legal standards and air pollution monitoring in the 

Czech Republic. The next chapter is devoted to a detailed analysis of various diseases 

resulting from occupational lung injury following inhalation exposure. The growth of 

pharmacological economics as a result of improved quality of life is examined, with a 

description of individual specifics such as dispensation, exacerbation and the quality of 

life of patient with COPD. In conclusion is a summary of information found in the two 

proposals and recommendations based on consensus of the World Health Organization. 

Keywords: environment, COPD, quality of life, exacerbation, costs 
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1 Úvod 

Celosvětově je ochrana ovzduší, potaţmo problém inhalačních expozic 

bezesporu velmi rozšířené a řešené téma. 

 Plynný obal Země je pod vlivem přírodních i antropogenních procesů neustále 

znečišťován. Je nemyslitelné, aby člověk, přestoţe dnes disponuje obrovským 

energetickým potenciálem, dokázal výrazněji změnit anebo ovlivnit přírodní zdroje 

znečišťování atmosféry. Co je však v jeho silách, je skutečnost, ţe můţe pozitivně 

ovlivnit ochranu atmosféry tím, ţe bude důsledně sniţovat objem látek znečišťující 

ovzduší vznikající antropogenní činností. Bohuţel, ještě stále celosvětově převládá 

tendence rozptylování látek znečišťující ovzduší do atmosféry s naivní představou, ţe 

zdánlivě nekonečný vzdušný prostor je schopen všechno přijmout a rozředit pod hranici 

škodlivosti. Je to nejen nesmyslná představa, jak to myslí jednotlivec, ale i klamání 

všech obyvatel Země, jak to dělají původci znečištění. Je proto nutné o těchto 

problémech vědět maximum a kvalifikovaně je posuzovat a řešit. [3]  

 Souhrnně řečeno, potřeba ochrany ovzduší, by měla neodmyslitelně patřit          

k činnostem jednotlivce, stejně tak, a především jednotlivým vládám, diktátorům a 

korporacím celého dnešního světa. Jistotou pro další naše generace by mělo být naše 

jednání a chování pro zachování ,,snesitelného“ ovzduší. Neměli bychom ani na chvíli 

podléhat mylnému dojmu, ţe atmosféra svým objemem a hmotností je nevyčerpatelným 

a nezničitelným zásobníkem, který je schopen pojmout a eliminovat látky znečišťující 

ovzduší všech skupenství, které jsou do atmosféry emitovány. 

 V této diplomové práci se budu zabývat sledováním kvality ţivota obyvatelstva 

České republiky v důsledku inhalačních expozic. Jsou zde navrţena opatření   u 

zdravotnických zařízení pro řešení důsledků inhalačních expozic, v úzkém spektru 

vznikajících onemocnění, které dopadají na kaţdého z nás. 

Zabývám se expozicemi v oblasti pracovního prostředí a onemocněními 

vyplývajícími z inhalačních expozic na pracovištích. Po základním popisu 

pneumokonióz, které jsou důsledkem inhalačních expozic v ţivotním prostředí,             

se věnuji farmakoekonomii a dopadům ve zdravotnickém systému v ČR. Návrhy a 

doporučení jsou pouze logickým vyústěním všech souvislostí spojení tří pilířů, ţivotní 

prostředí – zdraví – ekonomika.  
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2 Popis inhalačních expozic v ţivotním prostředí 

 Vlivem přirozených činitelů a také vlivem antropogenních činností se denně do 

ovzduší dostává cca 1*10
7
 tun různých znečišťujících látek. Z charakteristiky atmosféry 

je známo, ţe nejzranitelnějšími sférami atmosféry jsou první dvě, a to troposféra a 

stratosféra, které představují více neţ 90 objemových a hmotnostních procent celého 

vzdušného obalu Země. Z toho vyplývá, ţe účinky látek znečišťujících ovzduší se 

projeví nejvýrazněji v těchto dvou sférách. Mají charakter jak fyzikální tak chemický a 

chemicky-biologický. Fyzikálním negativním účinkem vyvolaným znečištěním 

troposféry jsou náhlé klimatické změny vyvolávající neočekávané jevy, jako jsou silné 

bouřky, průtrţe mračen, cyklóny apod. a to na neobvyklých místech v neobvyklém čase. 

Příčina těchto změn je v poruše teplotní bilance troposféry vyvolávané emisemi velkého 

mnoţství aerosolů, kondenzačních jader nebo skleníkových plynů do atmosféry. 

Fyzikální změny atmosféry, i kdyţ velmi významné, jsou téměř zanedbatelné 

v porovnání s chemickými změnami vyvolanými antropogenní činností člověka. 

Dodnes není takový počítač, který by dokázal simulovat akce a interakce více neţ 

jednoho a půl miliónu různých chemických látek, které se dostávají do atmosféry a 

jejichţ cesty jsou ovlivňovány fyzikálními změnami v atmosféře. S jistotou ale dnes jiţ 

víme, ţe objem atmosféry je konečný a její samočisticí schopnost je omezena. 

V současnosti i ten nejdokonalejší systém monitorování znečištění atmosféry sleduje 

maximálně několik desítek škodlivin. K jakým změnám však dochází v atmosféře ve 

skutečných podmínkách, je pro nás do značné míry záhadou. Účinky těchto změn 

poznáme aţ tehdy, kdyţ se s nimi setkáme při studiu následků na různých ţivých 

organismech. [3] 

2.1 Základní rozdělení expozic v ţivotním prostředí 

 Analýzou velkého počtu LZO, podílejících se na znečišťování ovzduší, 

docházíme k závěru, ţe je lze rozdělit do více velkých skupin. Naznačím zde alespoň tři 

základní moţná rozdělení: 

Tuhé a kapalné látky v ovzduší 

Tuhé a kapalné znečišťující látky jsou částečky těchto látek, které mohou 

vytvářet se vzduchem dvojfázové disperzní systémy, v nichţ je vzduch disperzním 

prostředím a tuhé nebo kapalné částice dispergovanou látkou. Podle stability 
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disperzního systému je dělíme na prachy a aerosoly. Pod pojmem prach jsou tedy 

zahrnuty malé částice tuhých látek, které po rozptýlení v klidném disperzním systému 

mají pádovou rychlost, která odpovídá zákonům volného pádu. Patří sem poletavé 

prachy, hrubé prachy, jemné prachy a různé nečistoty. Pod pojmem aerosol jsou 

zahrnovány tuhé a kapalné částice, které po rozptýlení v klidném disperzním systému 

tvoří stabilní systém. V praxi je pro tyto částice uţíván termín „ látky, které mají 

zanedbatelnou sedimentační rychlost“. Velikosti částic aerosolů, v našem případě 

prachového aerosolu nebo poletavého prachu, se pohybují v rozmezí                             

od 10
-2 

do 10
2
 μm, tj. od makromolekul aţ po částice dýmů a kouřů. U velmi malých 

částic s poloměrem < 0,1 μm, které jiţ nemají pádovou rychlost, je pozorován zvláštní 

pohyb částic, kterému říkáme „Brownův pohyb”. 

Látky, které jsou přirozeného a antropogenního původu 

Přirozené LZO provázejí atmosféru od počátku jejího formování jako emise 

sopečné činnosti, erozi půd, lesních a stepních poţárů, pyly stromů a rostlin, kosmický 

prach apod. Produkují tyto látky znečišťující ovzduší: Prach a škodlivé plyny jako jsou 

SO2, CO, CO2, chlorovodík, fluorovodík, sirovodík, NOX a O3. 

Antropogenní LZO mají často podobný charakter jako přirozené látky 

znečišťující ovzduší, avšak podstatný rozdíl je v tom, ţe počty jejich druhů dnes uţ 

představují téměř 1,8 milionu a denně při nových technologiích nové vznikají.  

Základní přehled emitovaných LZO:  

 Energetika a teplárny produkují prach a škodlivé plyny SO2, H2S, CO, CO2, 

NOX. 

 Stavebnictví a výroba stavebních látek produkují prach z těţby a tepelného 

zpracování stavebních látek. 

 Hornictví produkuje prach, toxické plyny a těţké kovy, magnezit, arzen a další. 

 Hutnictví, koksárny, plynárny produkují škodlivý prach a toxické plyny, CO2, 

H2S, CO, a další. 

 Chemický průmysl produkuje škodlivý prach a toxické plyny SO3, H2S, CS2, 

NO2, CN, atd. 

 Doprava produkuje prach sloučeniny Pb, azbest, škodlivé plyny CO, CO2, NOX, 

aldehydy. 
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 Zemědělství a potravinářský průmysl produkuje organický a anorganický prach, 

různé plyny a zápachy. 

 Ostatní produkce prach a radioaktivní látky. [3] 

Rozdělení látek dle jejich vlastností 

Znečišťující látky jsou rovněţ členěny podle jejich škodlivosti, míry 

nebezpečnosti, podle moţného rizika pro lidské zdraví, pro přírodu, pro naše ţivotní 

prostředí. Rozdělovány jsou do kategorií a skupin, podle jejich shodných vlastností a 

chování. Mezi tyto kategorie patří: 

 Akutní toxicita – vyvolává příznaky okamţité otravy po krátkodobé expozici. 

 Chronická toxicita – jiná systémová poškození organismu, neţ je vznik 

zhoubných nádorů po dlouhých expozicích. 

 Environmentální toxicita – neţádoucí účinky na faunu a flóru, narušení stability 

ekosystémů. 

 Karcinogenita – schopnost některých chemických látek vyvolávat a podporovat 

vznik zhoubných nádorů. 

 Mutagenita – poškození genů a chromozomů v důsledku mutací, které je trvalé a 

přenáší se v rámci reprodukce na další generaci. 

 Teratogenita – poškození plodu v průběhu těhotenství, vznik vrozených 

vývojových vad. 

 Perzistence – přetrvávání chemických látek v ţivotním prostředí. 

 Bio akumulace – hromadění látek v ţivých organismech. 

2.2 Účinky látek znečišťujících ovzduší  

Jednoduchou úvahou dojdeme k tomu, ţe zcela čisté ovzduší, tj. ovzduší bez 

látek člověku škodlivých, nikdy neexistovalo. Rozkládající se rostlinné a ţivočišné 

látky, uhynulá zvířata, lesní poţáry, eroze atd., byly zdroji plynných a tuhých emisí od 

samého počátku ţivota. Ovšem znečišťování ovzduší se stalo problémem 

znepokojujícím veřejnost teprve jako důsledek technického rozvoje. 

 Ţádný organismus v biosféře se nemůţe vyhnout kontaktu se škodlivinami, které 

jsou pro dané prostředí typické a jsou produkty antropogenní činnosti. Při kontaktu 

s poškozeným prostředím bude záviset další existence organismu na dvou faktorech. 

Prvním faktorem bude únosnost zátěţe pro daný organismus a schopnost tolerance 
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v určitém rozmezí koncentrací škodlivin. Druhým faktorem je adaptabilita na změnu 

v ţivotním prostředí. Změny, ke kterým dochází v biosféře v posledních desetiletích, 

probíhají tak rychle a s takovou intenzitou, ţe jen málo druhů biosféry, včetně člověka, 

se na ně dokáţe adaptovat. Důsledky jsou dnes uţ všeobecně známé jako nevratné děje 

v biosféře vyvolávající kaţdý den vyhynutí několika druhů ţivých organismů. 

 Ve skutečnosti lidstvo nedisponuje přesnými údaji o počtu druhů různých 

organismů ţijících na Zemi. Odhaduje se, ţe je známých cca 1,4 milionu ţivých 

organismů, které byly popsány a utříděny. Z tohoto mnoţství určených druhů můţeme 

popsat další rozdělení na bakterie a houby, chaluhy, rostliny a říši ţivočichů, která 

představuje více jak milion druhů. Nicméně všechny doposud známé ţivé organismy 

nepředstavují celkový počet. Biologickou rozmanitost naší planety tvoří dle odhadů více 

neţ 30 miliónů druhů. 

 Pod vlivem znečišťování ţivotního prostředí se desítky, ne-li stovky druhů 

definitivně vytratily, ale je moţné, ţe nějaké druhy také přibudou. Poškozování biosféry 

můţe vést hlavně u mikroorganismů ke vzniku nových druhů, které budou odolnější 

vůči vlivům člověka, ale mohou se stát pro něj i daleko nebezpečnější neţ součastné 

druhy. Určité druhy zvlášť citlivých mikroorganismů se vyuţívají v ekotoxikologických 

výzkumech jako bioindikátory na monitorování poškození ţivotního prostředí.        

Např. lišejníky jsou zvlášť citlivé na SO2 a byly velmi intenzivně vyuţívány ve 

výzkumu atmosférického znečištění.  

 Škody, vyvolávané znečišťováním atmosféry na ţivočišné říši, jsou známé 

z mnoha částí světa. K plynným látkám znečišťujícím ovzduší vyvolávajícím škody na 

vegetaci patří: oxidy síry, oxidy dusíku, fluoridy, chloridy, ozon, PAN, etylen, amoniak, 

rtuť a další. Prachové částice ve formě tuhých emisí působí přímo na nadzemní části 

rostlin stíněním, ucpáváním průduchů, zpomalováním fotosyntézy, přehříváním 

listového tkaniva, změnou adsorpce, a reflexe tepelného záření, mechanickým 

narušování povrchu listů aţ jejich nekrózu. Např. CO v koncentracích vyšších neţ     

115 mg/m
3
 při víc neţ měsíčním působení způsobuje sníţení vazby dusíku. Vliv SO2 se 

dělí na tři stupně. V prvním stupni dochází ke sníţení úrody, v druhém ke zbrzdění 

mechanismu tvorby chlorofylu a ve třetím v důsledku tvorby H2SO4  odumírají buňky a 

následně celá rostlina. Všechny tyto vlivy je moţné sledovat v oblasti energetických 

závodů, jako například v severních Čechách a na Ostravsku. Často jde v postiţených 

územích o kumulaci více plynných a tuhých škodlivin, jejichţ účinek se můţe projevit 
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exponenciálně na ţivých organizmech, a to nejen v blízkosti zdroje, ale často na desítky 

aţ stovky kilometrů od něho. Příkladem takového typu znečištění jsou kyselé sráţky. 

Tyto mohou být, a také mnohdy jsou, příčinou sporů mezi jednotlivými státy.     

Problém kyselých sráţek je typickým příkladem ,,exportu“ škodlivin za hranice států. 

S rostoucí vzdáleností od zdroje roste podíl oxidu siřičitého transformovaného na 

kyselinu sírovou, a tím i na relativní chemickou agresivní emisi. V naší zeměpisné   

šířce se mění 20–50 % SO2 na aerosolové částice, převáţně sulfátové o rozměrech      

0,1 aţ 1,0 µm. Z chemického hlediska je to především síran amonný. Oxidace SO2 na 

sulfátové ionty probíhá hlavně v letních měsících v ovzduší pod vlivem radikálových 

skupin OH a HO2, a to podstatně intenzivněji v denní neţ noční době. Oxidace 

v kapalné fázi je méně probádaná a je povaţována za významnou především v zimním 

období. [3]   

2.3 Účinky látek znečišťujících ovzduší na zdraví člověka 

 Zdroje látek znečišťujících ovzduší jsou velmi početné a různorodé. Aţ do 

začátku tohoto století se věnovaly vědy jako toxikologie nebo fyziologie víceméně 

známým, ale i neznámým jedům, které při vdechování anebo poţití vyvolávaly 

onemocnění nebo smrt. Takové případy znali jiţ ve starém Egyptě. Ovšem aţ mnohem 

později se přišlo na to, ţe určité toxické látky, které se dostávají do troposféry ať uţ ve 

formě plynné, aerosolové, anebo tuhé, vyvolávají v kontaktu s lidským organismem 

neţádoucí účinky takového typu jako chronické zápaly dýchacích cest, poškozování 

pokoţky, alergie, a to i v tak nepatrných dávkách, které není moţné ani smyslovými 

orgány ani bioindikátory postřehnout. Tehdy uţ nutně nastupuje nová vědecká 

disciplína studující fyziopatogenní účinky znečištění. Navzdory nepopiratelným 

úspěchům současné vědy, nezná lidstvo přesnou odpověď na otázky škodlivosti 

vyvolané antropogenní činností. Souvisí to s tolika faktory u kaţdého individua, ţe je 

téměř nemoţné udělat jednoznačný závěr. Nesporně důleţitým faktorem jsou dědičné 

vlastnosti, citlivost organismu na různé druhy škodlivin včetně synergických jevů, 

celkový stav imunitního systému, ţivotospráva jedince atd. 

 Málokterá škodlivina se projeví u člověka jediným a jednoznačným účinkem. 

Obyčejně se její toxický účinek projevuje více příznaky, ale na straně druhé tatáţ anebo 

podobná poškození můţe vyvolat více chemicky odlišných látek. Podle účinku dělíme 

toxické látky v ovzduší do dvou hlavních skupin: 
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1. S účinky všeobecnými, které se projevují poškozováním ţivotně důleţitých 

funkcí. Začleňujeme mezi ně látky: 

a) S účinky dráţdivými (kyseliny, čpavek, dimetylsulfát atd.). 

b) S účinky dusivými (vytěsněním kyslíku jinými plyny takovými jako N2, CO2, 

CH4). 

c) Dušení způsobené blokováním hemoglobinu nebo myoglobinu oxidem 

uhelnatým.  

d) S účinky alergizujícími (pyl, těţké kovy). 

e) S účinky karcinogenními (azbestový prach, kadmium, benzpyrén, radon apod.). 

f) S účinky mutagenními (arzen, radioaktivní odpad). 

g) S účinky teratogenními (olovo, radioaktivní odpad). 

2. S účinky systémovými, při kterých dochází k poškození orgánů, například 

centrálního nervového systému nebo neurovegetativního systému, krvetvorných 

orgánů, jater, ledvin, zraku apod. Škodlivé a toxické látky z atmosféry vstupují 

do organismu takto: 

a) Inhalačně – látky vnikají do organismu dýchacími cestami (plyny, dým, prach, 

aerosoly). 

b) Perorálně – látky pronikají do organismu ústní dutinou (prach). 

c) Perkutánně – látky pronikají do organismu i neporušenou pokoţkou             

(oxid uhelnatý, organické rozpouštědla, organofosfáty, sirovodík). [3] 

Jedné z těchto skupin se budu věnovat v dalších částech diplomové práce. 

2.4 Legislativa ochrany ovzduší 

Základní koncepci v oblasti ochrany ovzduší představuje dokument         

Národní program sniţování emisí České republiky (NPSE), který byl schválen                          

dne 11. června 2007 usnesením vlády České republiky č. 630. 

 Cílem NPSE je sníţit rizika pro lidské zdraví, sníţit zátěţ ţivotního prostředí 

látkami poškozujícími ekosystémy a vegetaci a vytvořit předpoklady pro regeneraci 

postiţených sloţek ţivotního prostředí. V souvislosti s těmito cíli je kladen důraz na 

podporu nových environmentálně šetrných technologií a vyuţití potenciálu 

energetických úspor. Cílem této koncepce je zamezení výše uvedených rizik, která 
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plynou ze znečištění ovzduší a tím přispět k naplnění strategického cíle 

Environmentálního pilíře Strategie udrţitelného rozvoje České republiky. [4]   

2.4.1 Strategie udrţitelného rozvoje České republiky 

Strategický rámec udrţitelného rozvoje ČR slouţí jako dlouhodobý rámec pro 

politické rozhodování v kontextu mezinárodních závazků, které ČR přijala nebo hodlá 

přijmout v rámci svého členství v OSN, OECD a EU při respektování specifických 

podmínek a potřeb ČR. Dle definice Světové komise pro ţivotní prostředí a rozvoj lze 

povaţovat rozvoj za udrţitelný tehdy, naplní-li potřeby současné generace, aniţ by 

ohrozil moţnosti naplnit potřeby generací příštích. Základními milníky rozvíjení obsahu 

této definice jsou světové summity jako Konference OSN o ţivotním prostředí a rozvoji 

(Rio de Janeiro, 1992), Summit tisíciletí a Světový summit o udrţitelném rozvoji 

(Johannesburg, 2002). Evropská rada přijala v roce 2001 v Göteborgu první Strategii 

udrţitelného rozvoje EU. Ta byla doplněna v roce 2002 vzhledem ke Světovému 

summitu OSN (Johannesburg, 2002) a v roce 2006 pak přijata jako obnovená     

Strategie udrţitelného rozvoje EU. Dokument identifikuje přetrvávající neudrţitelné 

trendy ve vztahu ke změně klimatu, uţití energie, veřejnému zdraví, chudobě a 

sociálnímu vyloučení, demografickým tlakům a stárnutí společnosti, nakládání                

s přírodními zdroji, ztrátě biodiverzity, dopravě a uţití území. Tyto trendy musí být 

změněny, aby bylo dosaţeno udrţitelného rozvoje. Globálním cílem obnovené strategie 

je zlepšení ţivota současné generace i generací budoucích cestou vytvoření udrţitelných 

komunit schopných efektivně uţívat zdroje a odblokovat ekologický a sociální inovační 

potenciál nutný k zajištění ekonomické prosperity, ochrany ţivotního prostředí a 

sociální soudrţnosti.  

Od této strategické vize jsou odvozeny globální cíle:  

a) Ochrana ţivotního prostředí (ekosystémy, biodiverzita, zdroje, udrţitelná výroba 

a spotřeba), 

b) Sociální soudrţnost (sociální soudrţnost, zdraví, bezpečnost, práva,             

rovné příleţitosti, kulturní diverzita),OUČÁST 

c) Ekonomická prosperita (prosperita, inovace, znalosti, eko–efektivita,           

ţivotní standard, zaměstnanost),  

d) Mezinárodní odpovědnost (stabilní demokratické instituce, mír, bezpečnost, 

svoboda, globální udrţitelnost, mezinárodní závazky).  
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Obnovená Strategie udrţitelného rozvoje EU uvádí základní principy tvorby 

strategie. Dokument dále obsahuje následující klíčové výzvy (témata udrţitelného 

rozvoje): 

1. Globální změna klimatu a čistší energie (obecný cíl: Zmírnit změnu klimatu, 

související náklady a nepříznivé důsledky pro společnost a ţivotní prostředí). 

2. Udrţitelná doprava (obecný cíl: Zajistit, aby naše dopravní systémy byly 

v souladu s hospodářskými, sociálními a environmentálními potřebami 

společnosti a současně měly co nejmenší neţádoucí dopady na hospodářství, 

společnost a ţivotní prostředí). 

3. Udrţitelná výroba a spotřeba (obecný cíl: Podporovat udrţitelné modely 

spotřeby a výroby). 

4. Ochrana a management přírodních zdrojů (obecný cíl: Zlepšit péči o přírodní 

zdroje a zabránit jejich nadměrnému vyuţívání s oceněním hodnoty schopností 

ekosystémů). 

5. Veřejné zdraví (obecný cíl: Podpora dobrého veřejného zdraví s rovnými 

podmínkami a zlepšení ochrany před zdravotními hrozbami). 

6. Sociální inkluze, demografie a migrace (obecný cíl: Zohledněním mezigenerační 

solidarity a solidarity uvnitř generací vytvořit společnost podporující sociální 

začlenění a zajistit a zlepšit kvalitu ţivota občanů jako předpoklad trvalého 

individuálního blahobytu). 

7. Globální chudoba a výzvy udrţitelného rozvoje (obecný cíl: Aktivně podporovat 

udrţitelný rozvoj na celém světě a zajistit, aby vnitřní a vnější politiky Evropské 

unie byly v souladu s globálním udrţitelným rozvojem a jejími mezinárodními 

závazky).  

Dokument dále navrhuje klíčové výzvy z pozice vzdělávání, výchovy a osvěty. 

Strategie má být revidována nejpozději v roce 2011. Zpráva o hodnocení pokroku 

Strategie udrţitelného rozvoje EU (2009) posuzuje výsledky dosaţené vzhledem ke 

klíčovým cílům a identifikuje politické iniciativy na úrovni EU a členských států 

(srovnávacím rokem je 2000). Dokument hodnotí pokrok dosaţený na všech úrovních 

vzhledem k jednotlivým klíčovým výzvám. Zpráva konstatuje, ţe bylo dosaţeno pouze 

dílčích úspěchů např. změna klimatu, čistá energie a priority stanovené v červnu 2006 
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tedy zůstávají v platnosti. Jak výsledky ukazují, trvalá pozornost musí být věnována 

implementaci strategie ve všech prioritních oblastech.  

Strategická vize popisuje ţádoucí stav ČR v roce 2030, kdy ČR bude 

společností, jejíţ prosperita stojí na vzájemné vyváţenosti oblasti ekonomické, sociální 

a environmentální. K dosaţení tohoto stavu vedou navrhované prioritní osy a cíle.  

Priority a cíle udrţitelného rozvoje jsou řazeny do následujících pěti prioritních os: 

 Prioritní osa 1: Společnost, člověk a zdraví 

 Prioritní osa 2: Ekonomika a inovace 

 Prioritní osa 3: Rozvoj území 

 Prioritní osa 4: Krajina, ekosystémy a biodiverzita 

 Prioritní osa 5: Stabilní a bezpečná společnost 

Tyto osy reprezentují klíčové oblasti, jejichţ udrţitelný rozvoj je aktualizací řešen. [4]  

2.4.2 Základní právní norma ČR 

Znečištěné ovzduší představuje významné riziko pro lidské zdraví a ţivotní 

prostředí. Na počátku 90. let patřilo znečištění ovzduší k nejzávaţnějším problémům 

ţivotního prostředí v ČR. Emise oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NOX) a tuhých 

znečišťujících látek (TZL) patřily k nejvyšším v Evropě. Z těchto důvodů byl přijat       

v rámci zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, a jeho 

prováděcích předpisů rozsáhlý plán ke sníţení emisí v podobě povinných emisních 

limitů, jeţ vstupovaly v platnost k 1. 1. 1999. V průběhu 90. let se emise všech 

znečišťujících látek výrazně sníţily a investice do ochrany ovzduší se pohybovaly         

v řádech stovek miliard Kč. Po roce 2000 byl jiţ pokles emisí jen pozvolný a                  

u některých sledovaných znečišťujících látek emise dokonce mírně narůstaly.  

Základní právní normou upravující hodnocení a řízení kvality ovzduší je zákon 

č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Podrobnosti dále specifikuje 

nařízení vlády č.597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší (dále jen 

nařízení). Nařízení stanovuje přípustné úrovně znečištění ovzduší, imisní limity, cílové 

imisní limity a dlouhodobé imisní cíle, pro celkem třináct znečišťujících látek, které 

mají prokazatelně škodlivé účinky na lidské zdraví, ekosystémy a vegetaci.  

Souhrnná informace o kvalitě ovzduší za uplynulý rok je kaţdoročně předkládána 

členům vlády a dále zveřejňována na stránkách ministerstva ţivotního prostředí. 
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Kvalita ovzduší je sledována pravidelně na území celé ČR prostřednictvím sítě 

měřících stanic, tzv. imisní monitoring, v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně 

ovzduší, v platném znění. [4]   

2.4.3 Imisní monitoring v ČR 

Emisní inventury jsou vypracovávány na základě doporučení obsaţených           

v příručce EMEP/EEA pro zpracování emisních inventur, jejíţ současnou verzi 

zpracovala v r. 2009 Evropská agentura pro ţivotní prostředí – EEA (v návaznosti na 

činnost Programu spolupráce při monitorování a vyhodnocování dálkového přenosu 

znečišťujících látek v Evropě - EMEP) a jejíţ pouţití je předepsáno také              

přílohou III směrnice NECD.  

Mnoţství spadlého prachu označujeme jako spad prachu a vyjadřujeme jej 

pomocí depozičního limitu. Za hygienicky únosnou hodnotu tohoto depozičního limitu 

se povaţuje maximální spad prachu 12,5 g/m
2
 za 30 dní (v přepočtu 150 g/m

2
 za rok 

neboli 150 t/km
2
 za rok). 

Mnoţství poletavého prachu (aerosolu) se hodnotí pomocí imisních limitů,      

a to v μg/m
3
. Imisní limity pro polétavý prach mají tyto hodnoty: 

 Imisní limity pro období 24 hodin – 50 μg/m
3
; 

 Imisní limity pro období kalendářního roku – 40 μg/m
3
 (od roku 2010 20 μg/m

3
). 

Imisní limity pro polétavý prach se vyjadřují vţdy jako aritmetický průměr a 

nově jako suspendované částice PM10, které projdou filtrem (10 μm) s odlučovací 

účinností 50 %. Někdy je imisní limit stanovován jako SPM, coţ je polétavý prach bez 

velikostního rozlišení částic se zanedbatelnou sedimentační rychlostí (přetrvávající 

dlouhou dobu v atmosféře), obvykle částic menších neţ 25 μm. Pro polétavý prach jsou 

IL nejčastěji stanoveny pro torakální frakci PM10, protoţe tato frakce se lépe shoduje      

s hodnocením zdravotních účinků neţ SPM. Za torakální frakci se povaţuje hmotnostní 

frakce částic pronikající za hrtan, která není zachycována v horních dýchacích cestách 

(dutina nosní, ústní). 

Při zpracování inventur se v ČR vyuţívá především dat poskytnutých 

provozovateli stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší v rámci Souhrnné provozní 

evidence (u zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší 

vymezených zákonem o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb., v platném znění),                   
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ze statistických údajů Českého statistického úřadu shromaţďovaných průběţně       

(údaje o spotřebách pohonných hmot, počtech vozidel, počtech chovaných zvířat a 

výměře obdělávané půdy) nebo v rámci sčítání lidí, domů a bytů provedeného v roce 

2001 (informace o vytápění domácností), pomocí emisích faktorů a s vyuţitím dalších 

zdrojů dat.  

V souladu s článkem 8 směrnice 2001/81/ES o národních emisních stropech         

i vzhledem k termínům dodání a moţnostem zpracování vstupních dat, jsou                     

v kaţdoročních zprávách uváděny konečné emisní bilance za předminulý rok a dále pak 

předběţné údaje za rok minulý. Pro splnění reportingových povinností jsou emise 

ohlašovány Evropské komisi k 31.12 kaţdého roku v podrobném členění 

prostřednictvím Reporting templates, zveřejněných na internetových stránkách Centre 

on Emission Inventories and Projections a do 15.2 kaţdého roku do CEIP             

(EMEP - Centrum pro emisní inventury a projekce, Rakousko). Kaţdoročně je rovněţ 

předkládána souhrnná zpráva o emisních bilancích a projekcích vládě ČR. Pro 

zpracování a prezentaci emisních inventur jsou od osmdesátých let vyvíjeny různé 

modely a struktury. Nejrozšířenější strukturou zdrojů představuje v současnosti 

podrobná kategorizace známá pod pojmem EMEP CORINAR, popsaná v příručce         

k provádění emisních inventur. Dříve pouţívané agregované kategorie EMEP 

CORINAR rozdělené na 11 hlavních kategorií a cca 50 podrobnějších byly                   

od r. 2002 nahrazeny kategoriemi tzv. NFR (nomenclature for reporting), sestavené tak, 

aby rámcově odpovídaly kategoriím pouţívaným pro inventuru skleníkových plynů. 

Základní schéma NFR především rozděluje emise na spalovací a technologické a dále 

člení jednotlivé kategorie zdrojů především podle signifikantních emisí. Například jsou 

vyděleny fugitivní emise VOC z pouţití rozpouštědel, emise amoniaku ze zpracování 

mrvy a směs emisí z těţby, transformace a distribuce fosilních paliv. Emise ze 

spalovacích zdrojů jsou rozděleny na veřejnou energetiku, komunální a lokální 

teplárenské zdroje, dopravu a průmyslové spalovací procesy, v nichţ jsou společně 

vykazovány jak emise průmyslové energetiky, tak procesní emise ze spalování, zejména 

výroba kovů a zpracování nerostných surovin.  

Oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (dále jen OZKO)‚ jsou území v rámci 

zóny nebo aglomerace, kde je překročena hodnota imisního limitu u jedné nebo více 

znečišťujících látek. Vymezení OZKO a jejich případné změny provádí Ministerstvo 

ţivotního prostředí jedenkrát za rok a zveřejňuje je ve Věstníku Ministerstva ţivotního 
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prostředí. Aktuální vymezení OZKO je zveřejněno ve Věstníku MŢP. Vymezení OZKO 

ve formátu shapefile (shp, ESRI), pro potřeby tvorby a aktualizace územně  

analytických podkladů je rovněţ dostupné na internetových stránkách Českého 

hydrometeorologického ústavu. Provozem státní sítě imisního monitoringu je pověřen 

Český hydrometeorologický ústav (dále jen ČHMÚ). V souladu s legislativními 

poţadavky je státní imisní síť koncipována tak, aby stanicemi automatizovaného 

imisního monitoringu bylo zajištěno sledování úrovně znečištění ovzduší na území 

celého státu. Podmínky posuzování a hodnocení kvality ovzduší specifikuje nařízení 

vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. Toto nařízení 

mimo jiné stanoví podmínky pro umísťování měřících stanic a jejich počty na území 

zón a aglomerací tak, aby naměřené hodnoty byly reprezentativní pro větší územní 

celky v rámci ČR. Informace o rozmístění a počtu měřících stanic je dostupný na 

internetových stránkách ČHMÚ. Kaţdoroční hodnocení kvality ovzduší se opírá o data 

ze stanic imisního monitoringu archivovaná v imisní databázi Informačního systému 

kvality ovzduší (ISKO), který rovněţ provozuje ČHMÚ. Vedle údajů ze stanic imisního 

monitoringu ČHMÚ přispívá do imisní báze ISKO jiţ řadu let několik dalších 

organizací podílejících se na sledování znečištění venkovního ovzduší v České 

republice (např. Zdravotní ústavy, VÚLHM, ČEZ, městské úřady, aj.). [4]   

Zdraví obecně je jen velmi těţko definovatelný pojem. Vypovídá nejen              

o fyzickém stavu, ale i o duševní a sociální rovnováze. Pojetí toho, co představuje 

zdraví, se liší v jednotlivých kulturách a na různých územích. Zdraví obyvatel a kvalita 

lidského ţivota ukazuje vyspělost jednotlivých regionů, jejich ekonomickou situaci, 

technickou vyspělost i stav ţivotního prostředí.  

K faktorům, které ovlivňují lidské zdraví, bezpochyby patří znečištění ovzduší, 

pracovní prostředí, kvalita lékařské pomoci, dostupnost a kvalita vody a potravin a 

další.  

Výskyt nemocí často není samostatně se projevujícím jevem, bývá spojen           

s chudobou a bezpečnostními hrozbami. Nedostatek finančních prostředků omezuje 

moţnost zdravotně nezávadné stravy a pití, znemoţňuje zlepšit nedostatečné hygienické 

podmínky, omezuje moţnosti lékařské péče a brání svobodné volbě ekologicky 

šetrnějších prostředků nutných pro běţný provoz ţivota (volba způsobu získávání 

energie, nakládání s odpady atd.). Jde tedy o jakýsi bludný kruh, kde chudoba 

http://www.chmi.cz/uoco/isko/OZKO/OZKO.html
http://www.chmi.cz/uoco/isko/OZKO/OZKO.html
http://www.enviwiki.cz/wiki/Kvalita_lidsk%C3%A9ho_%C5%BEivota
http://www.enviwiki.cz/wiki/Kvalita_lidsk%C3%A9ho_%C5%BEivota
http://www.enviwiki.cz/w/index.php?title=Zne%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_ovzdu%C5%A1%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://www.enviwiki.cz/wiki/Pracovn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD_a_zdrav%C3%AD
http://www.enviwiki.cz/w/index.php?title=Kvalita_vody&action=edit&redlink=1
http://www.enviwiki.cz/w/index.php?title=Nakl%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD_s_odpady&action=edit&redlink=1


Martin Sivák: Inhalační expozice obyvatelstva ve vztahu k ŢP 

                      

14 

 

 

způsobuje, vede k omezení volby, coţ má negativní vliv na zdraví a na ekonomický 

rozvoj.  

Snahy o vystoupení z tohoto bludného kruhu jsou zaměřeny právě do oblasti 

zdraví. Předpokládají, ţe podpora zdraví prospěje ekonomickému růstu, který zpětně 

povede k zlepšování prostředí, jeţ zase ovlivňuje zdravotní stav. Dalších zlepšení lze 

dosáhnout právní regulací týkající se pracovního prostředí, podporou lékařství, péčí      

o ţivotní prostředí a dodrţování hygienických limitů.  

V tomto výše uvedeném definování je nastíněna moje koncepce v dalších 

částech této diplomové práce. Úvodem do následujícího řešení a popisu jsou rizikové 

faktory pro výskyt onemocnění, která jsou inhalačního charakteru s poškozením plic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enviwiki.cz/w/index.php?title=Podpora_zdrav%C3%AD&action=edit&redlink=1
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3 Rizikové faktory pro incidenci onemocnění 

Všechny faktory vnějšího prostředí jsou škodlivinami, které se inhalační cestou 

dostávají do průdušek a plic osob. Inhalované částice, se kterými se lidé setkávají 

v průběhu svého ţivota, mají různou velikost a různé chemické sloţení a jejich škodlivé 

účinky téţ velkou měrou závisí na velikosti expozice organismu. Inhalované částice lze 

podle velikosti rozdělit na hrubé o velikosti 2,5-10 µm, jemné o velikosti 0,1-2,5 µm a 

na ultra jemné o velikosti < 0,1 µm. Ultra jemné částice v mnoţství přesahujícím 

10 000/cm
3
 vzduchu mají malou hmotnost pouze několik µg/m

3
, jsou ze své podstaty 

nestabilní a mají tendenci ke koagulaci a ke kondenzaci ve větší akumulované částice     

o velikosti 0,1 - 1,0 µm. Představují více neţ polovinu masy částic v okolním vzduchu. 

Chemickým sloţením jde především o sulfáty, nitráty, a uhlíkaté sloučeniny 

anorganické i organické vznikající hlavně pří hoření. Částice o velikosti > 1-2 µm mají 

zcela jiný původ a sloţení. Primárně jsou generovány mechanickými procesy, jako je 

vítr a abraze, a obsahují různé korové materiály, jako jsou křemičitany, ale i kovy 

produkované metalurgickým průmyslem apod. Inhalované částice menší neţ 10 µm 

pronikají intra torakálně, větší z nich se zachytí v horních dýchacích cestách, částice 

menší neţ 5 µm pronikají aţ do dolních dýchacích cest. Souhrnně řečeno vznik 

chronických obstrukčních plicních nemocí je, tedy mimo jiné, podmíněn vnějšími vlivy 

a látkami o různých sloţeních a velikostech částic. Nyní bych se věnoval některým 

z nich podrobněji: 

Tabákový kouř – je jednoznačně hlavním rizikovým faktorem pro vývoj 

chronických obstrukčních plicních nemocí. Na druhé straně je aktivní kouření tabáku 

technicky nejsnáze odstranitelnou škodlivinou, neboť minimalizace rizika vzniku 

chronických obstrukčních plicních nemocí, mimo jiné znamená, nikdy nezačít kouřit. 

Horší to je s pasivním kouřením (ETS - environmental tobago smoke), kde producentem 

škodliviny je jiná osoba. Rovněţ rizikové pro vývoj a růst plic ,,intra utero“ a pro 

postiţení imunitního systému, které se negativně projevuje v prvních letech ţivota,        

je kouření matky během gravidity. Zde je nutno si uvědomit, ţe fetální plíce nejsou 

vystaveny přímým účinkům tabákového kouře, ale noxám, které druhotně vznikají      

po inhalaci tabákového kouře a krví, placentou se dostávají do fetálního oběhu. 

Novorozenci aktivních kuřaček mají i sníţenou porodní hmotnost o 200 aţ 250 g a lze  

u nich v krvi prokázat kotinin, coţ je farmakologicky neúčinný metabolit nikotinu. 

Tabáková epidemie ve světě stále nedosáhla svého vrcholu a zanechává po sobě spoušť, 
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jakou nezanechaly ani morové epidemie ve středověku. Tabák je jediný legální produkt 

na trhu, který zabíjí v doporučených dávkách. Na následky kouření tabáku zemřelo ve 

dvacátém století 100 miliónů lidí, pokud bude pokračovat současný trend, můţe          

ve 21. století zemřít na následky kouření jiţ celá miliarda lidí. Podle zprávy WHO 

z roku 1998 se předpokládá, ţe pokud zůstane v postkomunistických zemích současný 

stav kouření, zvýší se riziko mortality v důsledku kouření ze 14 % v roce 1990 na 22 % 

v roce 2020. Ve světě kouří 1,25 miliardy osob. V zemích se stabilizovanou trţní 

ekonomikou kouří kolem 25 % populace starší 15 let. V bývalé západní Evropě se 

nejvíce holduje tabáku v Norsku 37 % muţů a 37 % ţen a v Dánsku 36 % muţů a        

36 % ţen, ale varovný je stoupající trend kouření u adolescentů a mladých osob, a to 

zvláště u osob ţenského pohlaví. Tabákový kouř je sloţen z více neţ 4 000 plynných   

92 % a tuhých 8 % látek. Z toho je 64 kancerogenů majících na svědomí mj. kolem     

90 % plicní rakoviny, další sloţky působí jako mutageny, iritancia, alergeny a toxické 

noxy.  Například vysoký obsah oxidu uhelnatého způsobuje 5-10 % podíl 

karoboxyhemoglobinu (COHb) v krvi kuřáků, který má aţ 200 krát vyšší afinitu pro 

kyslík neţ hemoglobin. U chronických obstrukčních plicních nemocí je tabákový kouř 

iniciátorem a udrţovatelem zánětu a oxidačního stresu, neboť jeden ,,šluk“ tabákového 

kouře obsahuje 10
17 

molekul volných radikálů. Kuřáci cigaret mají ve srovnání 

s nekuřáky větší výskyt respiračních obtíţí, horší funkci plic, větší roční pokles         

FEV (výdechová rychlost) a vyšší mortalitu na chronické obstrukční plicní onemocnění. 

Stejně tak kuřáci doutníků a dýmek mají vyšší morbiditu a vyšší mortalitu k chronickým 

obstrukčním plicním onemocněním ve srovnání s nekuřáky, ale menší ve srovnání 

s kuřáky cigaret. Mortalitu na CHOPN určuje věk, ve kterém osoba začala kouřit, 

celková kuřácká náloţ, tj. počet balíčkoroků, a aktuální vztah ke kouření. Dnes jsou 

důkazy, ţe CHOPN se vyvine u téměř 50 % kuřáků, coţ je u více neţ dvojnásobného 

mnoţství kuřáků, neţ se předpokládalo dříve. Vnímavost vůči škodlivinám tabákového 

kouře je individuální. Největší škody napáchá tabákový kouř u jedinců s deficitem    

AAT (α1 antitrypsin), na druhé straně jsou jedinci, u kterých inhalace tabákového kouře 

nevede k ţádnému onemocnění spojenému s inhalací tabáku. Historicky nejznámější 

osobou spadající do této kategorie byl Sir Winston Churchill. Z tohoto důvodu je        

tzv. ,,Churchillův syndrom“ polooficiálním synonymem rezistence k negativním 

účinkům tabákového kouře. Současná medicínská věda však nedovede predikovat,        

u kterého kuřáka se CHOPN vyvine a u kterého nikoli. [5]  
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Profesní prachy a chemikálie – mohou samy o sobě vyvolat CHOPN, zvláště 

pokud je expozice inhalačním noxám dlouhodobá a intenzivní. Profesní expozice 

inhalačnímu kadmiu je spojena s vyšším výskytem CHOPN. Kamenouhelný prach 

můţe vyvolávat sám o sobě CHOPN, expozice jinému aerosolovému organickému         

i neorganickému prachu, chemickým iritanciím a senzibilizujícím látkám mohou 

vyvolat zvýšení BHR (bronchiální hyperreaktivita), coţ je negativní vnitřní faktor rizika 

CHOPN. Je samozřejmé, ţe i zde existuje negativní aditivní účinek s kouřením tabáku. 

Znečištění ovzduší – je samo o sobě škodlivé pro nemocné s CHOPN, a zvláště 

krátkodobé a intenzivní znečištění můţe být vyvolavatelem exacerbace. Není však zcela 

jasné, jakou roli má ve vzniku CHOPN, kde úloha tohoto faktoru bude kaţdopádně 

menší neţ vliv kouření. Dlouhodobá expozice inhalačním škodlivinám v ovzduší se 

podílí na zvýšení celkové expozice inhalačním škodlivinám. Česká republika 

v minulosti patřila mezi země s tradičně velkým znečištěním ovzduší. Emise 

produkovali naše hnědouhelné elektrárny, těţký průmysl, doly, chemické závody, 

kotelny a domácnosti pouţívající k topení a vaření tuhá paliva. Vlivem restrukturalizace 

výroby, omezení těţby a zpracování, vlivem ekologických technologických opatření a 

přechodem domácností na ušlechtilá paliva v ČR se nyní stala hlavním producentem a 

akcelerátorem škodlivých emisí automobilová doprava. Toto znečištění se netýká jenom 

velkých měst, ale všech lokalit s velkým tranzitem nejen osobních automobilů, ale po 

vstupu do Evropské unie i stále rostoucí kamionové dopravy. 

Znečištění domovního a bytového ovzduší – ve vztahu k vývoji CHOPN je 

hlavním producentem škodlivin špatně větraných interiérů pouţívání paliv z biomasy, 

jak je tomu v některých málo rozvinutých zemích Asie a Afriky. V důsledku tradiční 

dělby práce jsou tímto rizikovým faktorem více ohroţeny ţeny neţ muţi. 

Infekce – zvláště těţké recidivující respirační infekce, které proběhli v dětství, 

které jsou spojeny se sníţenou funkcí plic a s jiţ existující BHR, jsou povaţovány za 

moţný rizikový faktor pro vývoj CHOPN v dospělosti. Téţ infekce virem HIV 

akceleruje vývoj emfyzému vyvolaného kouřením.  

Sociálně ekonomické postavení – riziko vzniku CHOPN je tomuto faktoru 

nepřímo úměrné. Sociální deprivace v dětství představuje rizikový faktor sníţené funkci 

plic v dospělosti, nízký socioekonomický status zvyšuje riziko mortality na CHOPN 

v dospělosti. Není však zcela jasné, jakou úlohu u ekonomicky a sociálně slabších 
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skupin obyvatelstva má expozice znečištění vnějšího prostředí, znečištění nevhodných 

interiérů, špatná výţiva a další moţné faktory.  

Strava a stravovací návyky – souvisí se sociálně ekonomickým postavením. 

Dieta chudá na nenasycené mastné kyseliny a antioxidanty zvyšuje v kombinaci 

s kouřením riziko vzniku CHOPN. [5] 

Protoţe první část je velmi obsáhlá co do účinků inhalačních expozic, 

jednotlivých rozdělení frakcí a moţných vyplývajících nebezpečí, potaţmo se můţe 

týkat mnoha onemocnění, které z expozic v ţivotním prostředí jak pro jednotlivce, tak 

skupinu plynou. Věnuji se v mé práci dále jen úzkému spektru inhalačních expozic 

v pracovním prostředí. Selektivně se zabývám pracovním prostředím, kde můţe 

docházet k profesionálnímu poškození plic. Dále jsem výběr zúţil na onemocnění 

týkající se hlavně hornických profesí. Těmto a podobně se projevujícím onemocněním 

jsem věnoval nejvíce ze své diplomové práce a také praktické činnosti na 

pneumologickém odd. v Mostě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martin Sivák: Inhalační expozice obyvatelstva ve vztahu k ŢP 

                      

19 

 

 

4 Analýza onemocnění a vyplývající kvalita ţivota 

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi a riziky chronických obstrukčních 

plicních nemocí, se v této diplomové práci věnuji blíţe profesním poškozením plic.     

Do této skupiny se řadí více onemocnění, která jsou způsobena inhalováním škodlivin. 

Popis některých těchto onemocnění a vyústění terapie a prevence je popsán 

v následující kapitole. 

4.1 Profesionální poškození plic 

Mezi profesionální poškození plic se řadí: 

a) Profesionální astma 

b) Chronické postiţení dýchacích cest způsobené inhalacemi par a plynů 

c) Bronchogenní karcinom způsobený expozicí profesionálním karcinogenům  

d) Hypersenzitivní pneumonitida - exogenní alergická alveolitida 

e) Pneumokoniózy  

V této kapitole se zaměřuji na analýzu profesionálních poškození plic             

tzv. pneumokonióz.  

Definice: Jedná se o skupinu onemocnění způsobených inhalací anorganických 

prachů vyskytujících se v pracovním prostředí, na jehoţ částice reagují 

imunokompetentní buňky v  plicích zánětem, a tím vyvolávají různý stupeň 

intersticiálního plicního postiţení. 

Statisticky vedeno k roku 2009 Ústavem zdravotnických informací a      

statistiky  v České republice, druhou nejčastější skupinou nemocí z povolání se v roce             

2009 se svým podílem 19 % stala onemocnění dýchací soustavy. Téměř 70 %     

převahu ve výskytu těchto onemocnění bylo prokázáno u muţů. Jednalo se především                 

o pneumokoniózy způsobené prachem s obsahem volného krystalického oxidu 

křemičitého s podílem 44 %, které se kromě jediného případu týkaly výhradně       

muţů. Z toho více neţ tři čtvrtiny (83 případů) představovaly pneumokoniózy 

uhlokopů, které se vyznačovaly průměrným věkem nemocných 48 let a délkou  

expozice průměrně 18,1 let. Nárůst případů byl rovněţ zaznamenán u druhé    

nejčastější skupiny spadající mezi nemoci z povolání dýchací soustavy,                  

kterou představuje průduškové astma (20 %) s průměrnou délkou expozice 11,7 let        

a alergická onemocnění horních cest dýchacích (11 %) s expozicí 7,8 let. 
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Etiologie a patogeneze: Částice, které jsou schopné způsobit difúzní plicní 

postiţení, musí mít schopnost proniknout aţ do distálních částí respiračního traktu, 

proto musí mít velikost menší neţ 5 µm. Tyto částice mohou být různého                  

tvaru – sféroidy, vločky, vlákna. Kromě velikosti má význam i jejich tvar a poměr délky 

částice k průměru. Neméně významná je i rozpustnost a lomivost jednotlivých částic. 

V pracovním prostředí s výskytem fibrogenních partikulí by měla být měřena 

koncentrace částic, a toto se můţe dít cestou gravimetrického měření nebo počítáním 

jednotlivých částic. Tím lze odhadnout míru expozice jednotlivých pracovníků. Aby 

však došlo k rozvoji onemocnění, musí být expozice fibrogenním prachům často 

mnoholetá. 

Po transportu vdechnutých částic do alveolů dochází k pokusu o odstranění 

částice imunitním systémem. Alveolární makrofág takovou částici fagocytuje,             

coţ znamená, ţe dojde k jejímu endocytotickému pohlcení z okolního prostředí, dále se 

aktivují a uvolňují cytokiny (tzv. aktivátory zánětu interleukin-1, PGE2, leukotrien B4), 

které způsobují aktivaci a vycestování lymfocytů a polymorfonukleárů. Přitom 

makrofágy i polymorfonukleáry produkují volné kyslíkové radikály a protézy určené 

k likvidaci partikulí, které poškozují plicní tkáň. Při zániku makrofágu se cizorodé 

částice opět uvolňují a na místo zánětu jsou atrahovány další makrofágy. Tím dochází 

ke vzniku granulomů, které se pozvolna zvětšují a nahrazují zdravou plicní tkáň. Navíc 

makrofág produkuje i růstové faktory a fibronektin, které způsobují proliferaci 

fibroblastů a zvýšenou produkci kolagenu vedoucí k plicní fibróze.[6]  

4.1.1 Silikóza 

Silikóza je chronické fibronodulární plicní onemocnění způsobené dlouhodobou 

inhalací prachu obsahujícího oxid křemičitý (SiO2). Přičemţ SiO2 rozdělujeme na tři 

formy: Křemen, Cristobalit, Tridymit. Riziku jsou vystaveni zejména horníci, kameníci, 

sochaři, tuneláři, pracovníci porcelánových závodů, brusiči a skláři.  

Histologický obraz: typický silikotický uzlík se nachází per bronchiálně, coţ 

znamená v blízkosti probíhající průdušky. Je sloţen z centrálně uloţeného vaziva 

obklopeného lemem makrofágů, fibroblastů a lymfocytů. Partikule SiO2 jsou patrné 

uvnitř léze. V okolí větších uzlů se tvoří kompenzatorní plicní emfyzém. Prognóza 

onemocnění závisí na rychlosti progrese klinických příznaků.  
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Epidemiologie: Jedná se o nejčastější profesní zaprášení plic s dobou expozice 

nejméně 10 let. Kde limit pro dlouhodobou expozici je 0,1 mg krystalického             

SiO2 na 1 m
3
. Četnost výskytu onemocnění závisí nejen na době expozice, ale i na 

intenzitě a příměsi jiných prachů.  

Etiologie: Onemocnění způsobuje krystalický SiO2. Amorfní forma SiO2 je sice 

toxická, ale silikózu nevyvolává. Resorbovaná kyselina křemičitá H2SiO3 přímým 

účinkem poškozuje plíce i ostatní důleţité orgány.  

Morfologie: morfologie onemocnění je rozdělena na makroskopickou a 

mikroskopickou. 

Makroskopická morfologie – mohou vznikat loţiska fibrózy, která jsou 

obklopena emfyzematózní tkání, charakteristickou zejména pro CHOPN.  Dále můţe 

docházet ke srůstům na pohrudnici, zvýšené pigmentaci plíce, zvětšení lymfatických 

uzlin, které mívají vzhled skořápkovité kalcifikace, pato gnomicky charakteristické pro 

projevy silikózy na radiodiagnostickém zobrazení (prokazatelnost na rentgenu ve 

standardně provedené předozadní projekci).  

Mikroskopická morfologie – noduly jsou koncentricky uspořádané typicky 

v okolí průdušek. Průkaz můţe být dán polarizovaným světlem, elektronovou 

mikroskopií či rentgenovou difrakcí.  

Klinický obraz: Jak jiţ bylo zmíněno, klinický obraz svými projevy záleţí 

především na délce a míře expozice. Expozice s niţší koncentrací můţe mít průběh bez 

klinických symptomů, čímţ můţe dospět do obrazu chronické bronchitidy. Přičemţ na 

skiagramu plic se toto můţe projevit pouze nečetnými uzlíkovými stíny, tzn. zvýšenou 

nodulární kresbou. Oproti tomu expozice SiO2 s vyšší koncentrací se projevuje 

progredujíc námahovou dušností následně aţ klidového charakteru. Vyskytující se další 

projevy jsou kašel s expektorací hlenu, paličkovité prsty, cyanóza neboli modrofialové 

zbarvení periferie např. rtů, končetin, ušních boltců atd., posléze aţ vznik respiračního 

selhání a to díky vzniku masivní plicní fibrózy (zjizevnatění plic).  

Akutní forma silikózy: Tato forma je velmi vzácná a můţe vzniknout při 

vystavení expozicím v období týdnů aţ 5 let, zejména při výrobě abrazivních mýdel. 

Klinickým obrazem je pak rychlá progrese dušnosti se vznikem respiračního selhání a 

moţným rizikem smrti. 
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Komplikací silikózy můţe být například 10 krát vyšší výskyt tuberkulózy, 

spontánní pneumotorax či pokročilé formy rozedmy plic. Mezi další komplikace patří 

také bronchogenní karcinom plic a to zejména v souvislosti se synergickým působením 

SiO2 a zplodinami tabákového kouře. 

Diagnóza: Diagnózu stanovíme z klinického obrazu, pracovní anamnézy, 

radiologického, laboratorního a funkčního vyšetření. Při diagnostických rozpacích je 

pak jistě vhodné zváţit provedení plicní biopsie k získání morfologické verifikace. 

Radiodiagnosticky se zaměřujeme na změny v oblasti plicního parenchymu a 

lymfatických uzlin. Toto se můţe dít cestou klasického skiagramu plic uvedeného výše 

či komputerovou tomografií tzn. HRCT. 

a) Na skiagramu hrudníku se onemocnění projevuje nejčastěji diseminovanými 

nodulárními (uzlíkovými) stíny v horních a středních plicních polích                    

(dle klasifikace  ILO z roku 1980 se jedná o stíny q+r ; q = 1,5 – 3 mm ;              

r = 3 – 10 mm). Klasifikace ILO je rozdělení postiţení plicního parenchymu a to 

dle velikosti částic ve škále s, t, u, p, q, r, s a s určením četnosti na stupeň 1,2,3, 

kdy určení stupně postiţení je subjektivní a záleţí na očích odčitatele skiagramu 

hrudníku. 

b) V hilových lymfatických uzlinách je silikóza nejčastěji charakterizována 

skořápkovitými kalcifikacemi, které jsou patognomické. Specifické pro tuto 

formu profesního onemocnění. 

Funkční vyšetření a laboratoř: V rámci preventivního vyšetření pracovníků 

podléhajícím těmto škodlivým emisím je základním vyšetřením spirometrie. Toto 

funkční vyšetření se dle stadia onemocnění můţe projevovat normálními ventilačními 

hodnotami a aţ následně kombinovanou ventilační poruchou, jak po stránce obstrukce 

dýchacích cest a redukce vitální kapacity se sníţenou poddajností plic a poruchou 

alveokapilární membrány, která způsobí nedostatečnou výměnu krevních plynů a to 

zejména kyslíku a oxidu uhličitého. Pro přehlednost zde připojuji popis funkčního 

vyšetření spirometrie. 

4.1.2. Spirometrie 

Nadechované a vydechované objemy plic měřené spirometricky jsou uţitečné 

pro zjišťování, charakterizování a určování tíţe plicních chorob. 
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Spirometry k přímému měření objemů a kapacit plicní ventilace jsou přístroje 

s uzavřeným či otevřeným okruhem. V uzavřeném systému jde o tzv. zvonové 

spirometry. Vzduch je zde jímán do zvonu nad vodní hladinou, u různých typů suchých 

spirometrů vzduch proudí do uzavřených prostor bez přítomnosti vodní hladiny.  

V otevřeném systému, dnes jednoznačně preferovaném, dochází k integraci 

průtoku vzduchu na objem elektronickou cestou, nejčastěji pneumotachometricky. 

Naměřené parametry jsou zaznamenávány do tzv. spirometrické křivky, spirogramu, 

který v souřadnicovém systému vyjadřuje závislost změny objemu v čase. 

Vyšetření probíhá obvykle tak, ţe po krátkém intervalu klidového dýchání 

provede pacient několik manévrů VC (vitální kapacita), a to jak IVC ( nádechová vitální 

kapacita) – z maximálního výdechu do maximálního nádechu, tak EVC (výdechová 

vitální kapacita) – z maximálního nádechu do maximálního výdechu. Součástí bývá 

vyšetření FVC (usilovná vitální kapacita) podobným manévrem jako VC, avšak 

s pouţitím maximálního úsilí (viz obrázek č. 1). Poloha klidové křivky můţe být 

posunuta do oblasti nádechu neboli inspiria u obstrukční ventilační poruchy. 

Obrázek 1 Křivka průtok – objem 

 

 

Toto vyšetření je dnes uznáváno jako základní funkční vyšetřovací metoda. 

Grafické znázornění v souřadnicovém systému vyjadřuje vztah mezi průtokem vzduchu 
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dýchacími cestami a objemem usilovně vydechnutého a nadechnutého vzduchu. 

Zjišťujeme základní dynamické ventilační parametry, a také hodnoty výdechových 

rychlostí, průtoků. Zaznamenávána je téţ nádechová část křivky. 

Optické hodnocení zápisu křivky přispěje k posouzení kvality provedení testu. 

Pravidelné dechové cykly identického tvaru a ve stejných časových odstupech svědčí 

pro dobrou spolupráci pacienta. Nepravidelné dechové cykly, nestejné velikosti a 

rychlosti jsou obvykle odrazem neurotické konstituce vyšetřovaného a nemusí znamenat 

závaţnou poruchu ventilace. [7] 

Terapie: Na prvním místě je potřeba zdůraznit prevenci u tohoto onemocnění. 

Znamená to maximálně omezit prašnost ve výrobních procesech, popř. zajistit skrápění 

prašného prostředí. Dále pak nutnost monitorování prašnosti, povinnost pouţívání 

ochranných pracovních pomůcek, jako jsou respirátory apod. Mezi další prevenci patří 

hermetizace pracovního prostředí, nahrazení škodlivého materiálu neškodlivým pro 

lidský organismus. V rámci rizikových pracovišť je nutné dodrţování dispenzarizace   

(tj. pravidelné preventivní lékařské prohlídky) u specialistů včetně odbornosti 

pracovního lékařství a provedení skiagramu hrudníku u pracovníků minimálně              

1 krát za 5 let. 

Pokud se jiţ vyskytne klinický nález, je nutné vyloučit takového pracovníka 

z prašného prostředí. U symptomatických pacientů se přistupuje k léčbě oxygen terapií 

jinými slovy, léčbě medicínským O2. U infekcí dýchacích cest a plic je na místě 

antibiotická léčba, jakoţto prevence progrese onemocnění při exacerbaci zánětu a           

u akutních forem silikózy aţ zváţení transplantace plic ve spolupráci s transplantačními 

centry a zavedením takovýchto pacientů na tzv. čekací listy.  Podstatné však pro terapii 

silikózy zůstává, ţe neexistuje kauzální léčba neboli ţe se jedná o ireverzibilní postiţení 

organismu. 

4.1.3 Sideróza 

Jedná se o postiţení plic následkem inhalace Fe2O3 oxidu ţelezitého                   

u elektrosvářečů. Často zde bývá příměs niklu, manganu, chromu, hliníku, mědi apod. 

Rozdíl se projevuje pouze ve svařování elektrickým obloukem nebo pájením. 

Onemocnění se můţe projevit horečkou z kovů, která sama spontánně do 12 aţ 24 hodin 

odezní. Dále se projevuje akutním inhalačním poškozením s projevy pneumonitidy       
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či bronchiolitidy. Na rentgenu se projevuje nodulacemi (uzlíky), lineárními stíny nebo 

zvětšenými lymfatickými uzlinami. 

Prognóza u onemocnění je dobrá, pokud nedojde ke komplikacím, jako je 

bronchogenní karcinom, CHOPN a plicní fibróza, ve smyslu jizevnatění plic. 

4.1.4 Azbestóza 

Azbestóza je charakterizována pomalu progredujíc intersticiální plicní fibrózou 

způsobenou inhalací vláken azbestu. Můţe být i sdruţena s fibrózou nástěnné               

či orgánové pohrudnice. Mimo jiné můţe azbest způsobovat zhoubné onemocnění 

pohrudnice ve smyslu mezoteliomu.  

Azbest je vláknitý silikát, který se vyskytuje ve dvou různých formách, jako 

zvlněná dlouhá vlákna serpentinu a dvojitá silnější vlákna amfibolu, která připomínají 

jehlovité krystaly. Serpentinová vlákna jsou charakteristicky dlouhá, zkroucená, 

ohebná, těţce se lámou a lze je spřádat do svazků. Vlastnosti amfibolu můţeme popsat 

jako křehké vlákno, které je ţáruvzdorné a odolné proti louhům a kyselinám. 

Riziku onemocnění jsou vystaveni exponovaní jedinci při těţbě azbestu a jeho 

zpracování, při výrobě a instalaci izolačních materiálů a brzdového obloţení s příměsí 

azbestu. První popis azbestózy se řadí jiţ k roku 1897 z prostředí přádelen azbestových 

vláken. Vyuţití ve výrobě připadá ze 75 % na azbestocement, 15 % třecí materiály,      

10 % textilie, osinko pryţe, papír azbestové panely.  

Pokud jedinec vdechne azbestové vlákno, jsou pouze dvě cesty, jak se s ním 

můţe vypořádat. Buď vlákno vykašle, nebo ho vdechne aţ na úroveň alveolu,             

kde nastane klasická reakce organismu na cizí těleso, jak je popsáno níţe             

(makrofágy, fagocytóza). Je nutné podotknout, ţe po absorbování vlákna, nebo      

vláken do alveolů je proces trvalý a nezvratný. Organismus v takovém případě      

neumí  azbestová vlákna nijak vyloučit, zničit nebo se jich zbavit jakoukoli 

fyziologickou cestou.  

Epidemiologie: Nápadným znakem onemocnění je velmi dlouhá doba mezi 

expozicí a manifestací onemocnění, obvykle 20 aţ 30 let. Limity pro dlouhodobou 

expozici jsou dány gravimetricky: 4 mg prachu na 1 m
3
 nebo počítáním 1 vlákno na      

1ml vzduchu. Azbest můţe způsobovat intersticiální plicní fibrózu, chronickou 

bronchitidu, benigní postiţení pohrudnice (výpotek nebo kalcifikace), bronchogenní 
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karcinom a mezoteliom. První souvislost mezi inhalací azbestu a vznikem plicní fibrózy 

byla popsána v roce 1907. Od roku 1995 se trendy nově diagnostikované azbestózy 

v ČR pohybují cca 20 pacientů za rok. 

Patologicko – anatomický obraz: Je charakterizován příznaky intersticiální plicní 

fibrózy s průkazem azbestových vláken, které bývají velmi často povleklé proteiny a 

ţelezem. Zároveň bývá ztluštělá pohrudnice s nálezem pohrudničních plaků. Patogeneze 

je obdobná jako u silikózy, coţ znamená, ţe se jí účastní makrofágy se svou 

fagocytózou a následným uvolněním zánětlivých mediátorů, kdy následně dochází ke 

stimulaci fibroblastů se zvýšenou tvorbou extracelulární matrix neboli mimobuněčné 

hmoty. Toto můţe být potencováno synergickým účinkem kouření.  

Klinický obraz: V popředí obtíţí je pozvolně narůstající námahová dušnost a 

suchý dráţdivý kašel. Azbestóza můţe být komplikována chronickou bronchitidou při 

současném kouření cigaret nebo při pokračující expozici azbestovému prachu. 

V konečných stádiích onemocnění se objevuje klidová dušnost a příznaky 

pravostranného srdečního selhání, jako jsou otoky dolních končetin, bolesti břicha při 

napnutí jaterního pouzdra atd. Časné stádium: Můţe se projevit formou alveolitidy       

tj. zánětu plicních sklípků, kterou lze detekovat provedením BAL. Zkratka BAL je 

pouţita pro funkční vyšetření bronchoalveolární laváţí, kdy se v pěti frakcích následně 

za sebou vypláchnou průdušky fyziologickým roztokem. V této diagnostice je obvyklý 

přepočet, kdy 1 tělísko v BAL znamená skutečnost 100 tělísek v dalších částech plicní 

tkáně. Mimo jiné díky této metodě můţeme najít zvýšené mnoţství buněk, jako jsou 

alveolární makrofágy, lymfocyty, eozinofily a neutrofily. Imunoregulační index 

lymfocytů je zde sníţen. Dále také dochází k defektní funkci NK (natural killer) buněk. 

Dalšími projevy onemocnění mohou být kašel, paličkovité prsty, cyanóza periferie    

např. rtů, končetin, ušních boltců atd., posléze aţ vznik respiračního selhání. 

Morfologie: morfologie onemocnění je rozdělena na makroskopickou a 

mikroskopickou stejně tak jako u silikózy.  

Makroskopická morfologie – Nejvíce jsou změněny dolní laloky plic, kde 

dochází ke zvýšené tvorbě bronchovaskulární kresby ve smyslu retikulace aţ vzniku 

nodulů. Často bývá zesílená, neboli ztluštěná orgánová pohrudnice.  

Mikroskopická morfologie – Je zastoupena loţiskovou alveolární a                   

per bronchiální fibrózou, která se nejvíce vyskytuje subpleurálně tj. v blízkosti 



Martin Sivák: Inhalační expozice obyvatelstva ve vztahu k ŢP 

                      

27 

 

 

pohrudnice. Azbestová vlákna, bývají často povleklá ţelezem a proteiny, proto jsou 

nazývány feruginózními tělísky. A tato jsou dále prokazatelná jak v elektronovém 

mikroskopu, tak ve fázovém kontrastu. 

Zobrazovací metody: Časný nález – časná fáze onemocnění je typická 

roztroušenými stíny o velikosti 2 – 4 mm s maximálním výsevem v dolních plicních 

lalocích, ve většině případů v zevních bráničních úhlech. Přičemţ emfyzematózní 

tenkostěnné dutiny jsou hlavně v horních plicních polích. Často bývá rozostřená kontura 

bránice, mezihrudí a srdečního stínu. Pozdní nález – pozdější fáze onemocnění je 

specifikovaná prstenčitými stíny aţ charakteru voštin hlavně v dolních plicních polích. 

Rozsah změn opět hodnotíme dle klasifikace ILO, jak je také popsáno výše, dle 

velikosti částic a hustoty zhuštěné kresby. Klasifikace ILO je rozdělení postiţení 

plicního parenchymu a to dle velikosti částic ve škále s, t, u, p, q, r, s a s určením 

četnosti na stupeň 1,2,3, kdy určení stupně postiţení je subjektivní a záleţí na očích 

odčitatele skiagramu hrudníku. Pleurální změny na RTG bývají u pozdní fáze aţ            

u  75 % pacientů. 

Funkční vyšetření: Převládá redukce vitální kapacity se sníţenou poruchou 

přenosu krevních plynů přes alveokapilární membránu a převládající obstrukcí zejména 

v periferních dýchacích cestách. Tato se pak u pacientů můţe projevit hypoxií,   

sníţením O2 při odběru krevních plynů. Obstrukce můţe být zpočátku patrná při zátěţi, 

ale v pozdějších stádiích můţe být obstrukce aţ klidového charakteru. Doprovodným 

faktorem je sníţená sedimentace červených krvinek a také přítomnost revmatoidního 

faktoru. Při vyšetření sputa můţeme nalézt samotná azbestová tělíska, která prokáţeme 

jiţ popsanou technikou laváţe tzv. BAL. Pokud pouţijeme další funkční vyšetření jako 

je biopsie plicní tkáně, pak se počet vláken vyjadřuje na 1g suché plicní tkáně. Pro 

biopsii můţeme zvolit ze dvou cest, jedna je bronchoskopická přes průdušky a druhá je 

chirurgickou cestou přes hrudní stěnu. 

Diagnóza: Je dána výše uvedenými parametry. Pracovní anamnéza, klinický 

obraz, RTG, funkční vyšetření a laboratoř. 

Terapie: Opět jako u silikózy neexistuje kauzální léčba. Je tedy kladen 

maximální důraz na prevenci. Přičemţ prevence a včasný záchyt pacientů a následná 

dispenzarizace minimálně po dobu 6 měsíců, dokáţe zabránit i vzniku zhoubných 

onemocnění jako jsou mezoteliom a bronchogenní karcinom. 
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Přiblíţením jednotlivých charakteristik, klinických obrazů, epidemiologie a 

návazných zobrazovacích metod, funkčních vyšetření a dalších elementárních základů 

jako je diagnóza a terapie jsem chtěl prokázat pestrost ale zároveň určitou spojitost         

u jednotlivých onemocnění tzv. pneumokonióz.  

Je více neţ jasné, ţe se vše prozatím uvedené, musí promítnout v ekonomických 

nárocích na léčbu a prokázat tak finanční úroveň v pracovním lékařství u poškození       

z inhalačních expozic. Konkrétně u pracovního lékařství pohled takzvaně 

farmakoekonomický je součástí mé další analýzy a detailního rozboru. Pouţil jsem    

také farmaceutickou studii, která je současná a má vypovídající hodnotu co do 

ekonomických výpočtů a srovnání. Vše je posléze shrnuto v návrzích a doporučeních 

v poslední závěrečné části mé diplomové práce. 
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5 Růst farmakoekonomiky, jako důsledek zlepšení kvality 

 ţivota 

V této části diplomové práce se zabývám třemi vzájemně ovlivňujícími se 

elementy léčby chronických obstrukčních plicních nemocí. Jsou to dispenzarizace, 

exacerbace a kvalita ţivota. Tyto společně vedou k určení farmakoekonomiky, jeţ bude 

řešena v poslední části návrhů a řešení. 

5.1 Dispenzarizace 

Dispenzarizace je důleţitý způsob zdravotní péče o nemocné ale i o zdravou 

populaci. Má význam léčebný i preventivní. Vodítkem pro dispenzarizaci jsou literární 

podklady – vyhlášky Ministerstva zdravotnictví, materiály odborných lékařských 

společností, Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Z nich je čerpán materiál a 

další konkrétní výsledky u chronických plicních onemocnění a astmatu. Podle vyhlášky 

Ministerstva zdravotnictví č.386/2007 Sb., platné od 1. 1. 2008, je dispenzarizace 

obecně definována následovně: ,,Dispenzarizace je aktivní sledování zdravotního stavu 

pacienta ohroţeného nebo trpícího onemocněním, které v době zařazování do 

dispenzární péče nevyţaduje poskytování akutní zdravotní péče, ale z předpokládaného 

vývoje nemoci lze důvodně předpokládat takovou změnu zdravotního stavu, jejíţ 

včasné zachycení můţe mít zásadní význam pro další léčbu a vývoj onemocnění a 

včasné zjištění nepříznivého vývoje zdravotního stavu pacienta. Podle zákona 

pojištěnce zařazuje do dispenzarizace dle odborných kritérií jeho registrující lékař,  

který odpovídá za účelnost a koordinaci dispenzární péče. Pojištěnec můţe být 

dispenzarizován pro jednu diagnózu pouze u jednoho ošetřujícího lékaře.“  

Dispenzarizace je aktivní preventivní vyhledávání, vyšetřování, pravidelné 

léčení a sociální sledování osob s určitou nemocí nebo rizikovým znakem po dobu 

ohroţení či trvání nemoci nebo aţ do jejího vyléčení. Dispenzární péče – pravidelný 

lékařský dohled nad pacientem trpícím určitou chorobou (hypertenzí, tuberkulózou, 

nádorem aj.). Trvalé sledování umoţňuje pruţnou úpravu léčby podle aktuálního stavu, 

účinnější předcházení komplikacím apod. Součástí dispenzární péče bývá pravidelné 

zvaní pacienta na prohlídky. Dispenzarizace pro vybrané diagnózy je dělena na skupinu 

dětí, dorostu a skupinu celkem – všechny věkové kategorie. Kaţdá skupina populace má 

svá specifika, která jsou uvedena pouze u ní.  
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Údaje v ročním výkazu Ústavu zdravotnických informací a statistiky             

(dále jen ÚZIS) o činnosti zdravotnických zařízení, který se týká nově přijatých       

muţů a ţen k dispenzarizaci, lze povaţovat za incidenci. Incidence je počet nově 

vzniklých případů dané nemoci ve vybrané populaci za určité období. Incidence            

je obvykle dávána do poměru k velikosti exponované populace ve sledovaném období, 

např. jako roční incidence nově hlášených zhoubných nádorů na 10 000 obyvatel v ČR.  

Dlouhodobá data o evidenci (dispenzarizaci) osob pro CHOPN v ČR jsou 

k dispozici od roku 1973 v publikacích ÚZIS. Podklady pro ně jsou čerpány z ročních 

výkazů o činnosti zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní 

činnosti. CHOPN je v ročních výkazech o činnosti zdravotnických zařízení pro ÚZIS  

uváděna kódy: J41.0-9 chronická bronchitis, J42, J43.0-9 rozedma plic,                   

J44.0-9 CHOPN. CHOPN je však ještě podle staršího způsobu rozdělena na stádia:       

0 – rizikové, 1 – lehké, 2 – středně těţké, 3 – těţké, 4 – velmi těţké. Tato stadia se 

rozdělují dle pohlaví (celkem muţi, celkem ţeny) a děti dle věku i pohlaví                 

(děti 0 – 19 let a to muţi a ţeny). Nemocné s CHOPN (kódy J41 – J44) jsou uváděny 

buď v absolutních počtech, nebo v počtech na 100 000 obyvatel. Od roku 2008 jsou 

oddělena data pro chronickou bronchitidu (J41) od CHOPN (J42 – J44).  

Tabulka 1 Dispenzarizace nemocných pro CHOPN v ČR 1975 - 2008 

Rok Absolutní počet N/100 000 

1975   50 604    502,90 

1976   62 127    613,40 

1977   69 359    680,70 

1978   76 791    749,50 

1979   81 692    793,40 

1980   86 425    836,90 

1981   88 072    854,80 

1982   90 611    878,50 

1983   90 676    878,40 

1984   93 997    909,90 

1985   96 287    931,50 

1986   96 645    934,60 

1987 104 213 1 007,00 

1988 110 678 1 068,70 

1989 115 964 1 119,10 

1990 118 135 1 140,00 

1993 142 624 1 380,00 

1994 151 902 1 489,00 

1995 158 312 1 534,70 
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Rok Absolutní počet N/100 000 

1996 171 243 1 660,10 

1997 178 582 1 733,20 

1998 192 979 1 874,50 

1999 200 265 1 948,50 

2000 207 195 2 018,15 

2001 213 507 2 079,64 

2002 217 759 2 134,21 

2003 225 619 2 211,59 

2004 245 776 2 407,93 

2005 235 895 2 308,04 

2006 251 012 2 440,00 

2007 248 578 2 394,50 

2008 250 786 2 395,00 

Z posledních dostupných statistik do roku 2008 vyplývá, ţe počet 

dispenzarizovaných pro CHOPN výrazně vzrostl. Od r. 1975 je vzestup z počtu 50 604 

plynulý na 250 786 do roku 2008. To znamená zhruba pětinásobný vzestup 

dispenzarizace. Absolutní počty se od počtů na 100 000 obyvatel liší málo, pro malý 

výskyt české populace ţen i muţů, jak ukazuje střední stav obyvatelstva v ČR od roku 

1974 – 2009. V současnosti probíhají akce aktivního přístupu při vyhledávání dosud 

neevidovaných nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí ve věku 40 let a 

starších v ordinacích praktických lékařů.  

Dispenzarizace v oboru pneumologie nepochybně vyţaduje aktivní přístup, 

zpřesnění i zjednodušení evidence. Soustředění se na oblasti, které v současnosti 

vyţadují vysoké finanční náklady a jsou obecně celospolečenskými riziky. Mezi tyto 

rizika, problematika chronické bronchitidy a dalších plicních onemocnění pro úmrtnost, 

v ČR nepochybně patří.  

V ČR je podobně jako jinde ve světě chápána dispenzarizace nejednotně. Platí to 

také o pouţívání zdravotnické metody pro obor pneumologie. Provádění dispenzarizace 

spočívá především v evidenci vybraných nemocných v ambulantních zařízeních 

různých zdravotnických sloţek. V oboru pneumologie je nejčastěji evidována chronická 

obstrukční plicní nemoc. V roce 2009 to bylo 197 782 osob, coţ je 36 % ze všech 

nemocných evidovaných v oboru pneumologie. Zhruba 200 000 osob ročně 

dispenzarizovaných v ČR s chronickou obstrukční plicní nemocí, kteří jsou evidováni 

v posledních letech, svědčí o tom, ţe je toto onemocnění nedostatečně hlášeno, a také je 

obecně podceněno diagnostikování této nemoci. [8]  
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5.2 Exacerbace u CHOPN  

Chronická plicní obstrukční nemoc, která mimo jiné můţe být následek 

pneumokonióz, je chronické onemocnění a jako kaţdá chronická nemoc je provázena 

vzplanutím obtíţí, tedy exacerbacemi. Stejně jako se mění definice stabilní CHOPN,    

tak se vyvíjí i definice exacerbace. V definici se obvykle vychází z nejčastějších obtíţí 

nemocných, v tomto případě kašel, vykašlávání, dušnost. V mezinárodním doporučení 

publikovaném Globální iniciativou proti CHOPN (GOLD) v roce 2001 nebyla definice 

uvedena, pouze se psalo, ţe u nemocných se stadiu I: lehký stupeň CHOPN, a stadiu II: 

střední stupeň CHOPN, je exacerbace provázena zvýšením dušnosti, často spolu se 

zvětšením kašle a zvýšením tvorby sputa. Exacerbace mohou vyţadovat ambulantní 

léčbu. Exacerbace ve stadiu III: těţká CHOPN jsou komplikovány akutním respiračním 

selháním. U nemocných ve stadiu IV. je nejdůleţitějším znakem těţké exacerbace 

změna mentálního stavu nemocného. To je neodkladným signálem pro nutnost vyšetření 

v nemocnici. Vzhledem k vysoké mortalitě u pacientů, ve stádiích III. a IV. by léčba 

měla být prováděna na lůţkách oboru tuberkulóza a respiračních nemocí, nehledě na 

velmi podstatnou angaţovanost oddělení jednotky intenzivní péče. Všechny tyto 

hospitalizace představují významnou zátěţ pro zdravotní systém.  

Podle dokumentu, který publikoval GOLD v roce 2008, je exacerbace CHOPN 

definována jako příhoda v průběhu nemoci, která je charakterizována změnou obvyklé 

dušnosti, kašlem anebo vykašláváním nad obvyklé kaţdodenní kolísání těchto potíţí, 

která začíná náhle a můţe zdůvodňovat změnu v zavedené léčbě u nemocného 

s CHOPN. Účinek exacerbací je závaţný a můţe trvat několik týdnů, neţ se obtíţe 

nemocného a jeho plicní funkce vrátí k bazálnímu stavu. Exacerbace mají nepříznivý 

vliv na kvalitu ţivota a prognózu nemocných s CHOPN. Do pěti let po hospitalizaci na 

jednotce intenzivní péče pro exacerbaci CHOPN umírá 75,9 % nemocných. 

Nemocniční mortalita koreluje pozitivně s věkem, anamnézou předchozího pouţití 

mechanické ventilace, dlouhodobým uţíváním perorálních kortikosteroidů, sérovou 

koncentraci albuminu, a trváním hospitalizace. Prognostické faktory pro mortalitu po 

ukončení hospitalizace zahrnují nízké arteriální pH, otoky obou dolních končetin, 

umístění v sociálním zařízení, věk 70 let a více, saturaci hemoglobinu kyslíkem             

< 86 % a prodělanou umělou plicní ventilaci. Navíc exacerbace mají závaţný negativní 

vliv na kvalitu ţivota nemocných i plicní funkce. Prevence, včasné rozpoznání a 
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promptní léčba exacerbací mohou mít význam pro klinickou progresi, zmírnění účinků 

na kvalitu ţivota a sníţení rizika hospitalizace. 

Nejčastější příčiny exacerbace jsou infekce tracheobronchiálního stromu. 

Znečištění ovzduší je příčinou asi deseti procent exacerbací, závisí na ročním období a 

na zeměpisné poloze. Bylo prokázáno, ţe během období zvýšeného znečištění ovzduší 

dochází k většímu počtu exacerbací. Zvýšení počtu prachových částic, oxidu siřičitého 

SO2, ozonu O3 a oxidu dusičného NO2, je spojeno se zhoršením respiračních příznaků a 

rostoucími přijetími pro exacerbaci a zvýšenou mortalitou na CHOPN. Příčinu asi jedné 

třetiny těţkých exacerbací nelze zjistit. Nedávno bylo zjištěno, ţe i gastroezofageální 

refluxní nemoc se můţe podílet na patogenezi exacerbace.  

Odlišit patologické změny při exacerbacích od změn při chronickém 

onemocnění je obtíţné, protoţe nemocní s exacerbací jsou obvykle v závaţném stavu, 

který nedovoluje podrobnější vyšetřování. Lehké exacerbace CHOPN jsou provázeny 

jak neutrofilií, tak i eozinofilií ve sputu i v bronchiálních biopsiích. Těţké exacerbace 

jsou spojeny se zvýšením počtu neutrofilů a eozinofilů ve sputu. Při exacerbaci dochází 

k bronchospasmu, k edému sliznice bronchů a ke stagnaci hlenu. Vzhledem k tomu, ţe 

stěna bronchů je jiţ většinou primárně zesílena, dochází k výraznému zvýšení 

rezistence, odporu při výdechu vzduchu z plic. Vznikají oblasti s nízkým poměrem 

ventilace – perfuze. Poměr plicní ventilace a perfuze je veličina, která vyjadřuje poměr 

alveolární ventilace [VA] = l/min a kapilárního průtoku v plicích [Q] = l/min. Tento 

poměr je moţné vztáhnout na plíce jako celek, nebo na konkrétní části plic.  

Souhrnem, exacerbace CHOPN je definována jako příhoda v průběhu nemoci, 

která je charakterizována změnou obvyklé dušnosti, kašlem anebo vykašláváním nad 

obvyklé kaţdodenní kolísání těchto potíţí, která začíná náhle a můţe zdůvodňovat 

změnu v zavedené léčbě u nemocného s CHOPN. Nejčastější příčiny exacerbace jsou 

infekce tracheobronchiálního stromu. Znečištění ovzduší je příčinou asi deseti procent 

exacerbací. Příčinu asi jedné třetiny těţkých exacerbací nelze zjistit. Při exacerbaci 

vznikají oblasti s nízkým poměrem ventilace – perfuze. Hlavním příznakem exacerbace 

je pocit ztíţeného dýchání, který je často doprovázen sípáním a pocitem tíhy na 

hrudníku, zvýšením kašle a tvorby sputa, změnou barvy nebo viskozity sputa a teplotou. 

Exacerbace se mohou také projevovat mnoţstvím necharakteristických obtíţí, jako je 

nevolnost, nespavost, nebo naopak spavost, únava, deprese a zmatenost.  
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Léčba exacerbace, jak ambulantní, tak nemocniční, je především 

symptomatická. Příznaky obstrukce léčíme podáním bronchodilatační terapie a 

kortikosteroidů, hypoxii podáním kyslíku, známky bakteriální infekce antibiotiky. [1] 

Z výše uvedeného je zcela zřejmé, ţe exacerbace, při léčbě chronických 

obstrukčních plicních nemocí, při tak velké incidenci a nutnosti dispenzarizace, 

představuje významnou ekonomickou zátěţ pro kaţdý zdravotní systém. Pro detailní 

revizi nákladů jsem zařadil studii BURDEN, která se věnuje mimo jiné plně 

farmakoekonomice u exacerbací  CHOPN v českých podmínkách. 

5.2.1 Exacerbace - studie BURDEN 

Protoţe studie BURDEN je velmi obsáhlým dokumentem, budu se věnovat jen 

částem, které vyuţiji v dalších kapitolách této diplomové práce.  

Chronická obstrukční plicní nemoc přestavuje, vedle svých medicínských 

dopadů, také obrovskou finanční zátěţ pro jakýkoliv zdravotně – sociální systém. Ve 

srovnání s astmatem je léčba CHOPN 2 – 3 krát finančně náročnější, coţ mnoho let 

konstatuje i základní celosvětově akceptovaný dokument, který vydává a kaţdoročně 

inovuje GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease). Existuje 

lineární vztah mezi tíţí CHOPN a náklady na péči. Ukazatel sociální zátěţe DALY 

(Disability – Adjusted – Life Year tzn. léta ţivota ztracená pro předčasná úmrtí či roky 

strávené v invaliditě) výhledově posouvá CHOPN z 12. místa celosvětového ţebříčku 

v roce 1990 na 5. Místo v roce 2020 – za ischemickou chorobu srdeční, deprese, 

dopravní nehody a cerebrovaskulární onemocnění. 

Exacerbace CHOPN jsou akcelerátorem nemoci s negativními dopady na 

celkový zdravotní stav pacientů, na jejich prognózu a kvalitu ţivota. Výrazným 

způsobem ovlivňují i mortalitu na CHOPN a jsou také hlavním ,,poţíračem“ finančních 

prostředků vynakládaných na léčbu CHOPN. Ze světové odborné literatury jsou známa 

farmakoekonomická data, která tuto skutečnost jednoznačně dokladují. Obecným 

problémem farmakoekonomiky je však fakt, ţe získaná farmakoekonomická data jsou 

obtíţně přenositelná do jiného zdravotně – sociálního prostředí, na coţ se nezřídka 

odvolávají jak plátci zdravotního pojištění v České republice ZP, tak i příslušné 

regulatorní orgány jako jsou Ministerstvo zdravotnictví ČR, resp. Státní ústav pro 

kontrolu léčiv – SÚKL. 
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Z těchto důvodů vznikl zhruba před 3 roky záměr, provést v našem prostředí 

farmakoekonomickou studii, která by přinesla potřebná data získaná z reálné klinické 

praxe. Proto byla koncipována a také uskutečněna česká studie BURDEN – ,,Zátěţ a 

kvalita ţivota při exacerbaci chronické obstrukční plicní nemoci“. 

Faktem je, ţe pacienti s CHOPN mají sníţenou kvalitu ţivota vztaţenou ke 

zdraví. Kvalita ţivota se zhoršuje s rostoucí tíţí CHOPN. Nejhorší je u pacientů 

s těţkou a velmi těţkou formou CHOPN, tedy stadium III. a IV. Kvalita se navíc 

zhoršuje při exacerbacích, při komplikacích CHOPN a s přibývajícími komorbiditami. 

Pro kvantifikaci kvality ţivota ke zdraví pacientů s CHOPN bylo vytvořeno několik 

specifických dotazníků. Dotazníky: ve studii BURDEN byl pouţit jednoduchý obecný 

dotazník tzv. EuroQuol (EQ – 5D), který má pět otázek a třístupňovou škálu: 

pohyblivost, sebeobsluha, obvyklá činnost, bolest/obtíţe, úzkost/deprese. Další výhoda 

dotazníku EuroQuol je moţnost převedení jeho výsledku na jednotku ,,utility“. Jednotka 

utility dle hodnoty je 1,0 = plné zdraví a 0 = smrt. 

Ve studii Burden se kvalita ţivota pacientů vztaţená k zátěţi CHOPN hodnotila 

dvakrát u pacientů s exacerbací (v době exacerbace a po jejím ukončení) a jedenkrát        

u pacientů bez exacerbace. 

Cíl studie BURDEN: Cílem farmakoekonomické studie bylo porovnání 

přímých i nepřímých finančních nákladů a kvality ţivota u skupiny pacientů 

s exacerbací CHOPN a také u skupiny pacientů bez exacerbace CHOPN. V obou 

srovnávaných skupinách bylo stejné poměrné zastoupení pacientů s různými stadii 

CHOPN (stadium II. – středně těţká, stadium III. – těţká, stadium IV. – velmi těţká). 

Pacienti ve stadiu I. – lehká forma, nebyli ve studii zahrnuti.  

Design studie BURDEN: Studie byla uskutečněna v roce 2008 na                      

4 pracovištích v České republice – dvě pracoviště v Praze, po jednom v Olomouci a 

Hradci Králové. Do studie bylo zařazeno a vyhodnoceno 90 pacientů s exacerbací 

CHOPN a 90 pacientů s CHOPN bez exacerbace. U skupiny s exacerbací byla 

sledována data 3 měsíce před exacerbací, dále v době exacerbace a následující               

3 měsíce, od vzniku exacerbace. U skupiny pacientů bez exacerbace byla data  

sledována retrospektivně po dobu 3 měsíců a extrapolována na období 6 měsíců,      

resp. 180 dnů. Sběr dat probíhal od dubna roku 2008 do března roku 2009. 
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Pacienti zařazení ve studii BURDEN: 

 Celkový počet pacientů 180 (90 s exacerbací vs. 90 bez exacerbace). 

 117 muţů (65%) vs. 63 ţen (35%). 

 Délka trvání choroby – medián 7 let. 

 Dvě třetiny pacientů v souboru byli starobní důchodci. 

 Nejčastější komorbidity. 

o Hypertenze (59%) 

o Ischemická choroba srdeční (47%) 

o Deprese (24%) 

o Diabetes melitus (20%) 

o Náhlá cévní příhoda mozková (9%) 

 Čtvrtina pacientů měla více neţ 2 komorbidity. 

 Medián intervalu mezi exacerbacemi: 6,5 měsíce. 

Tabulka 2 Sloţení souboru podle stádií CHOPN 

                      EXAC – skupina pacientů s exacerbací; KONT – skupina pacientů bez exacerbace 

Farmakoekonomické výsledky studie BURDEN: Celkové šestiměsíční 

náklady na jednoho pacienta s exacerbací byly 98 701 Kč (3 796 €; 1€ = 26 CZK ), bez 

exacerbace 40 036 Kč (1 540 €). Při zhodnocení procentuálního rozloţení přímých 

nákladů (nákladů z oblasti zdravotního pojištění) tvořily náklady na exacerbaci 64 %.  

Tabulka 3 Medián celkových nákladů na šestiměsíční léčbu CHOPN dle stádií  

 

Hodnoty utility ve studii BURDEN: Ve studii měli pacienti s exacerbací 

CHOPN hodnotu utility 0,377, po exacerbaci 0,566, pacienti s CHOPN bez exacerbace 

měli hodnotu utility 0,582, coţ jsou všechno velmi nízké hodnoty. Pro porovnání, např. 

Stadium CHOPN EXAC KONT Celkem 

 II. 28 (31, 0 %) 29 (32 %) 57 (32 %) 

III. 31 (34, 5 %) 34 (38 %) 65 (36 %) 

IV. 31 (34, 5 %) 27 (30 %) 58 (32 %) 

Celkem 90 90 180 

Stadium CHOPN EXAC KONT 

 II.   22 007 Kč 14 730 Kč 

III.   56 146 Kč 54 148 Kč 

IV. 100 260 Kč 54 183 Kč 
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pacienti s úplnou slepotou mají kvalitu ţivota vyjádřenou v hodnotě utility 0,4.             

O kvalitu ţivota pacientů s CHOPN bychom se měli i v běţné klinické praxi více 

zajímat. Exacerbace u pacientů s CHOPN v jakémkoli stádiu výrazným způsobem 

zhoršuje kvalitu ţivota. U pacientů s exacerbací CHOPN stadia II měla kvalita ţivota 

v exacerbaci hodnotu utility 0,524, po exacerbaci 0,636 u pacientů s CHOPN          

stadia II bez exacerbace měla kvalita ţivota hodnotu utility 0,589. Z toho je zřejmé,      

ţe intenzivní léčba exacerbace pacientů se středně těţkou CHOPN přinesla lepší kvalitu 

ţivota, neţ mají pacienti se stejnou tíţí choroby bez exacerbace. Zde se ve studii 

potvrdila teze, ţe je prostor pro účinnější léčbu pacientů s CHOPN stadia II. 

Závěry studie BURDEN: Studie prokázala, ţe finanční náklady na pacienty 

s exacerbací jsou statisticky významně vyšší v porovnání s náklady na pacienta bez 

exacerbace. Potvrdila, ţe náklady rostou se závaţností, tedy se zhoršeným stadiem 

choroby. Nejvýznamnější sloţkou nákladů na exacerbace jsou hospitalizace a zároveň 

exacerbace výrazně sniţují kvalitu ţivota.  

Ze získaných dat lze odvodit doporučení pro klinickou praxi: Léčba zabraňující 

exacerbacím je přínosná pro pacienty i pro zdravotně sociální systém. Farmakoterapie 

zpomalující progresi CHOPN je přínosná. Stěţejní je včasná diagnóza a včasná léčba. 

Závěry studie BURDEN byly doposud prezentovány ve formě dvou posterů na 

farmakoekonomickém kongresu ISPOR konaném v roce 2009 v Paříţi. V ČR byla data 

poprvé prezentována v dubnu 2010. [9]      

5.3 Kvalita ţivota u CHOPN 

Definovat kvalitu ţivota je velmi nesnadné. Kvalita ţivota zahrnuje nejen pocit 

fyzického zdraví, ale téţ psychickou kondici, společenské uplatnění a rodinné vztahy. 

Zahrnuje i celkový pocit spokojenosti, vyrovnání se se změněnou situací a důsledky 

onemocnění ve sféře psychosociální, sociální, kognitivní a spirituální. Výsledná kvalita 

ţivota je souhrnem mnoha faktorů a je velmi obtíţné tyto faktory kvantifikovat, 

spolehlivě hodnotit a srovnávat pro převahu subjektivních prvků. Na kvalitu ţivota je 

proto třeba pohlíţet jako na mnohorozměrnou veličinu. 

Hodnocení kvality ţivota je snaha objektivizovat abstraktní parametr kvality 

ţivota a vede k zavedení různých vizuálních analogových škál a vytvoření dotazníků 

pro toto hodnocení. Postupem doby byly k jejímu určování vypracovány dotazníky 
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cíleně k jednotlivým diagnózám (např. EuroQuol jiţ zmiňovaný ve studii Burden) 

s moduly pro karcinomy prsu a plic. Další pouţívaný dotazník se týká funkčního 

hodnocení FACT (the Functional Assessment of Cancer Therapy scale) a hodnocení 

symptomů RSCL (Rotterdam Symptom Checklist). Dotazníky se zaměřují na 

soběstačnost pacienta v různých denních činnostech, hodnocení psychické a pracovní 

kondice, stav osobního uspokojení a další. 

Tabulka 4 Posuzování tělesné výkonnosti podle bodovací škály ECOG/WHO 

Stupeň Popis stavu tělesné aktivity 

0 Schopen normální tělesné aktivity bez omezení. 

1 Neschopen těţké fyzické námahy, můţe vykonávat lehčí práci. 

2 Soběstačný, ale neschopen práce. Tráví více neţ 50 % denní doby mimo 

lůţko. 

3 Omezeně soběstačný. Přes den tráví na lůţku více neţ 50 % denní doby. 

4 Zcela nesoběstačný. Trvale upoután na lůţko. 

 

Tabulka 5 Posuzování tělesné výkonnosti podle bodovací škály dle Karnofského 

Karnofsky 

(%) 
Popis stavu tělesné aktivity 

100 Normální aktivita bez projevů nemoci. 

90 
Schopen normální aktivity, přítomny minimální znaky nebo příznaky 

nemoci. 

80 
S úsilím schopen normální aktivity, přítomny znaky nebo příznaky 

nemoci. 

70 Soběstačný, neschopen normální aktivity nebo práce. 

60 Potřebuje občasnou pomoc, ale převáţně je soběstačný. 

50 Potřebuje výraznou pomoc a častou lékařskou péči. 

40 Nesoběstačný, vyţaduje zvláštní péči a pomoc. 

30 
Zcela nesoběstačný, je indikována hospitalizace, ale bezprostřední 

úmrtí nehrozí. 

20 Nemohoucí, nutná hospitalizace, nutná aktivní podpůrná léčba. 

10 Morbidní. 

0 Smrt. 

 

Kvalita ţivota se rovněţ posuzuje s ohledem na časový faktor. Posuzuje se 

kvalita ţivota a počet let v této kvalitě proţitých. Hodnocení se označuje jako QALY 
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(quality adjusted life years). Analogický je model Q – TWIST (the time period without 

symptoms and toxicity), který hodnotí délku časového období bez symptomů 

onemocnění a projevů neţádoucích účinků léčby. Optimální léčebné strategii odpovídá 

co nejdelší test Q – TWIST. Zlepšení kvality ţivota se nemusí promítnout do časem 

ohraničené křivky přeţití, ale můţe významně změnit její průběh. 

Hodnocení kvality ţivota je nesmírně potřebné zejména v konečném stádiu 

jakéhokoli onemocnění, kde primárním záměrem je pacientovi především zmírnit 

symptomy onemocnění. Toto je maximálně patrné v paliativní péči v oboru onkologie.   

Tíţe CHOPN, včetně komorbidit zhoršuje kvalitu ţivota nemocných s CHOPN 

velmi výrazně. Pomocí mezinárodních standardizovaných dotazníků byla v ČR    

zjištěna zhoršená kvalita ţivota při CHOPN. Kvalita ţivota byla 2 – 4 krát horší neţ                    

u astmatu bronchiale při hodnocení skóre tělesné aktivity. Avšak u nemocných 

s CHOPN, kteří byli léčeni dlouhodobou domácí aplikací kyslíku, byl tento poměr  

skóre proti zdravým dokonce 10 : 86. [1] 
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6 Návrhy a doporučení 

Moje navrţená opatření vztahující se k činnosti zdravotnických zařízení 

vyplývají z konsenzu světové zdravotnické organizace. V následných opatřeních pro 

léčbu onemocnění v pracovním lékařství a CHOPN kladu důraz především na prevenci. 

Světová zdravotnická organizace WHO definuje prevenci jako soubor intervencí 

s cílem zamezit, či sníţit výskyt a šíření škodlivosti účinku jakýchkoli rizikových 

faktorů. WHO rozlišuje 3 druhy prevence.  

1. Primární prevence – soubor činností, které předcházejí vystavení osob 

rizikovému faktoru. 

2. Sekundární prevence – soubor činností, které předcházejí vzniku a rozvoji 

onemocnění u osob, které jiţ přišli do styku s rizikovým faktorem. 

3. Terciární prevence – předchází váţnému a trvalému zdravotnímu či sociálnímu 

poškození v souvislosti s vystavením rizikovým faktorům. 

Návrhy vycházejí hlavně z primární a sekundární prevence, tak aby se 

nepromítly náklady do následné péče, jak jsem popsal v první části diplomové práce, 

tzn. do dispenzarizace, následné léčby a řešení kvality ţivota s nárůstem 

farmakoekonomiky.  

Jiţ z výše uvedeného v předešlých kapitolách vyplývá, ţe jediné moţné řešení 

primární prevence je eliminovat riziko inhalačních expozic u pracovníků ve zmíněných 

provozech. Je tedy ţádoucí tyto provozy plně zautomatizovat. Tam, kde není moţné 

zajistit plně automatizovaný provoz, je nezbytné určit si cíle v prevenci sekundární. To 

pomíjím součást nutné legislativy daných norem a zásad bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci (BOZP). 

6.1 Návrh 1 – Základní odborná péče pro nemoci z povolání 

V tomto návrhu primární prevence určuji doporučení ze dvou směrů. Jeden směr 

je legislativa v ČR a ovlivnění rozhodování praktických ,,závodních“ lékařů v rámci 

vyţádané péče. Druhý směr je ovlivnění prevence ze strany zaměstnavatele.  

V současné době je základní odborná péče pro nemoci z povolání určována 

zákonem č.20/1966 Sb. o péči a zdraví lidu s návaznými změnami a úpravami zákonem 

28/2008 Sb. Zařízení závodní preventivní péče provádějí odbornou činnost v otázkách 
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ochrany a podpory zdraví a sociální pohody zaměstnanců, pravidelně kontrolují 

pracoviště podniků, zjišťují pracovní podmínky, vlivy práce a jak jsme se s tím všichni 

setkali, zajišťují dle zákona preventivní lékařské prohlídky jak vstupní, periodické       

tak i výstupní. Ze zákona 20/1966 Sb. vyplývají ještě další vymezení, ale ty pro mě 

v tomto návrhu nehrají ţádnou roli. Závodní neboli praktický lékař se věnuje ze zákona 

vstupní, periodické a výstupní prohlídce, kterou hradí zaměstnavatel.  

Pro dokreslení celé situace, musím uvést ještě aplikaci vyhlášky č.396/ 2010 Sb. 

Tato vyhláška, kterou se musí zdravotní pojišťovny řídit od 1. 1. 2011, obsahuje limity a 

regulace, které omezují poskytování zdravotní péče. V zásadě kaţdému zdravotnickému 

zařízení potaţmo samozřejmě kaţdému lékaři tato vyhláška určuje tři striktní limity.    

Ty se odvíjejí od částky, kterou uhradila zdravotnickému zařízení neboli lékaři 

v příslušném pololetí roku 2009. Za 1. úhrada vlastních výkonů (95 % loňského 

období), 2. úhrada předepsaných léků (120 % celostátní průměrné úhrady za předepsané 

léčivé přípravky, pokud dojde k překročení je zdravotní pojišťovna oprávněna uplatnit 

regulační sráţky do výše 25%), a za 3. úhrada vyţádaných pomocných diagnostických 

vyšetření např. laboratoř, rentgen, atd. (při překročení 105% průměrné úhrady, můţe být 

tato částka sníţena o úhradu odpovídající 40%). Částky za odpracované výkony, které 

překračují nastavený limit pojišťovny, lékaři ,,pouze“ nezaplatí. Ovšem překročení 

limitu za předepsané léky, pomůcky a tzv. vyţádanou péči zpětně, pokud je lékař 

předepíše, musí lékař uhradit z vlastních prostředků. Lékař si ale nemůţe vybrat, musí 

léčit a přistupovat k terapii dle stavu pacientů a jejich onemocnění, které samozřejmě 

nejde naplánovat. Regulace se ovšem vztahuje také k akutnímu ošetření a péči. V tomto 

systému ještě zmíním stav, ţe se zcela mohou různit limity u jednotlivých lékařů pro 

jednotlivé pojišťovny a to nezávisle na zdravotním stavu jejich pacientů. 

Ze systému je evidentní, ţe kaţdý ,,nový“ pacient, jehoţ zdravotní stav vyţaduje 

léčbu, se pro ošetřujícího lékaře stává ekonomicky neúnosným. Čím nákladnější léčbu 

bude potřeba vynaloţit, tím vyšší je ohroţení ekonomické situace lékaře. 

Vztáhnuto na zařízení závodní preventivní péče a onemocnění jako jsou silikóza, 

azbestóza a následná CHOPN, která probíhají latentně s vysokou mírou progrese, uvedu 

moţný příklad: Pacient, který je vystaven expozicím látek znečišťujících ţivotní 

prostředí na daných pracovištích, absolvuje preventivní prohlídku. Lékař nevyuţije 

moţnosti  ,,vyţádané péče” z důvodů ekonomických, protoţe jiţ nemá prostor ve svém 

limitu na danou pojišťovnu. Přičemţ jen odborné funkční vyšetření by bylo důkazem jiţ 
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probíhající CHOPN v ranní fázi a mírné tíţi onemocnění. Bez primární léčby následuje 

progrese onemocnění, exacerbace a dispenzarizace pacienta, která mnohonásobně zvýší 

náklady na léčbu a také zaměstnavatel a potaţmo stát, bude muset nést finanční zátěţ 

dočasné pracovní neschopnosti pacienta, bez toho aby nahradil pracovní sílu. Kde pro 

rok 2011 platí legislativně 1. – 3. pracovní den pracovní neschopnosti, nenáleţí jedinci 

náhrada mzdy ani dávka, od 4. pracovního dne do 21. kalendářního dne, náleţí náhrada 

mzdy a to o velikosti 60 % redukovaného průměrného výdělku – vyplácí zaměstnavatel. 

Od 22. kalendářního dne náleţí nemocenské 60 % denního vyměřovacího základu – 

vyplácí okresní správa sociálního zabezpečení. Celý systém je silně ekonomicky zatíţen 

a uzdravení pacienta je dlouhodobou záleţitostí. 

Kromě výše uvedeného finančního souhrnu, dalším hlediskem je moţnost 

erudice praktických lékařů resp. závodních lékařů při dodrţování doporučených 

lékařských postupů nebo diagnostických postupů včetně poţadavků na standardní 

vybavení laboratoře. Například diagnostika tíţe CHOPN, kde se provádí více vyšetření, 

které jsou dnes pouze v moţnostech specialistů pneumologů. Hovoříme zde hlavně        

o vyšetřeních, které budou popsány a finančně vyčísleny v návrhu 2. Jedná se                

o bronchomotorický test, spirometrii, skiagram hrudníku. Tyto uvedené procesy nejsou 

dnes závodní lékaři ani schopni provést, ale ani jim nemohou být nesmlouvány ze 

strany zdravotních pojišťoven v souladu s platnou legislativou. 

Doporučení: Legislativně vyjmout závodní preventivní péči u daných velmi 

rizikových pracovních míst z limitů pojišťoven. Uhradit tímto způsobem nestandardní 

vyšetření u exponovaných pracovníků na rizikových pracovištích. Zajistit pracovníkům 

pravidelné kontroly se všemi potřebnými funkčními a dalšími vyšetřeními. 

Tímto postupem bychom eliminovali progresi onemocnění jako je např. CHOPN 

a z dlouhodobého hlediska ušetřili silné ekonomické zatíţení, které se s tímto 

onemocněním pojí. 

Kroky, které bych uvedl v tomto návrhu pro zaměstnavatele v souvislosti s tímto 

doporučením. Zajistit exponovaným jedincům jiţ preventivně rehabilitaci zaměřenou  

na dýchací ústrojí a zvýšit tak obranyschopnost pracovníka. To vše v rámci 

zaměstnaneckých výhod. Maximalizovat úsilí pracovníků o ochranu před expozicemi, 

nejen uţitím povinných ochranných pomůcek a automatizací provozu, ale také finančně 

motivovat za aktivní přístup k problematice expozice v daném prostředí. Například, 
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kaţdých pět let finanční ohodnocení od zaměstnavatele za ,,nemarodění“ a sníţit tak 

DPN (dočasnou pracovní neschopnost). 

6.2 Návrh 2 – Specializovaná odborná péče pro nemoci z povolání 

V tomto návrhu se věnuji sekundární prevenci, která je zaměřená na 

specializované lékaře v oboru plicním a oboru psychologie, a to ve smyslu vyšetření 

funkčních, radiodiagnostických a dalších metod. Rozdělení, pro přehlednost 

problematiky, jsem určil na několik dílčích okruhů. Průkazně jsem srovnal          

finanční zátěţ v sekundární prevenci oproti prevenci terciární, která vychází 

z farmakoekonomiky exacerbací, hospitalizace a kvality ţivota u detekovaných   

pacientů s CHOPN vyššího stadia. 

Návrh 2 zásadně vychází z porovnání finanční zátěţe sekundární prevence, která 

je niţší neţ li u prevence terciární. Je to především z důvodů exacerbací u pacientů 

s CHOPN, kteří jsou jiţ v dispenzární péči ve stadiu II., III. a IV. Zvýšení nákladů je 

tedy prokázáno, a to také díky studii Burden, u nastoupivších exacerbací a dále pro 

hospitalizace z důvodu exacerbací. Souhrnně řečeno lépe je předcházet důsledkům 

z onemocnění, neţ tyto následně léčit a posléze řešit i podstatnou finanční část,        

která vyplyne z dosaţení kvality ţivota pacientů. Jak je vyčísleno níţe. 

V této části návrhu zkráceně popisuji výkony u funkčního vyšetření pacientů 

s CHOPN na specializovaném pneumologickém pracovišti. U specializovaných 

funkčních vyšetření se nejprve provádí bronchodilatační test. Aplikuje se 

bronchodilatační lék a sleduje se stav vyšetřeného při mírné aţ střední zátěţi. 

Výsledkem je zjištění reverzibility nebo ireverzibility stavu bronchů. Cílem je zjištění 

chronické obstrukční plicní nemoci a určení tíţe CHOPN. Výkon je plně hrazen 

pojišťovnou. Časové vymezení tohoto testu je celkem 10 min. Body za daný výkon jsou 

dány současnou vyhláškou resp. sazebníkem výkonů 397/2010. Tento výkon je 

posouzen na 27 bodů, přičemţ hodnota bodu je v tomto případě 1,04 Kč. Celkem tedy 

za tento výkon hradí pojišťovna 28,08 Kč. Nedílnou součástí tohoto vyšetření                

je spirometrie, kterou jsem jiţ popsal v diplomové práci. Je nezbytné provést spirometrii 

před bronchodilatačním testem a pro srovnání i po bronchodilatačním testu. Výkon         

je také plně hrazen pojišťovnou. Body za výkon se samozřejmě také vztahují 

k uvedenému sazebníku 397/2010. Tento výkon je posouzen na 96 bodů. Časové 

vymezení je celkem 25 min. Hodnota bodu výkonu je dána také 1,04 Kč. Celkem tedy 
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tyto dva související výkony stojí pojišťovnu 199,68 Kč. Pro dokreslení diagnostiky 

CHOPN je také potřeba zahrnout skiagram hrudníku. RTG hrudníku při jednom snímku 

je hodnoceno 130 body, coţ při stejné hodnotě 1 bodu znamená cenu 135,20 Kč. Dále 

do finančního rozpočtu je potřeba přičíst základní a první péči praktického lékaře. 

Kapitační platba na unikátní rodné číslo je 50 Kč/měsíčně. Základní vyšetření a odeslání 

ke specialistovi dle bodování pro praktického lékaře je 1,08 Kč plus vyţádaná péče u 

specialisty 322,42 Kč. 

Prostým součtem nákladů za provedené výkony, vyţádanou péči a za další 

funkční vyšetření jsem došel k závěrečným výdajům na pacienta, který je ,,ohlídán“ 

v prevenci sekundární. Kontroluje se pravidelně jeho rizikovost v rámci exponovaných 

provozů. Po součtu nákladů na pacienta v sekundární prevenci vychází cena za jednoho 

pacienta na měsíc celkově na 685,2 Kč. V porovnání s pacienty, kteří jsou jiţ 

exponováni a hospitalizováni či léčeni ať jiţ pro exacerbaci, nebo jinou komorbiditu je 

cena nepoměrně niţší, jak ukazuje tabulka uvedená níţe. 

Tabulka 6 Porovnání ceny za výkony dle sazebníku 397/2010 a náklady vyplývající 

z kvality ţivota dle studie Burden  

Náklady na pacienta/měsíc Pacient s exacerbací Pac. bez exacerbace 

Náklady v sekundární prevenci      685 Kč    685 Kč 

CHOPN II.  terciární p.   3 668 Kč 2 455 Kč 

CHOPN III. terciární p.   9 358 Kč 9 025 Kč 

CHOPN IV. terciární p. 16 710 Kč 9 031 Kč 

Můţu tedy jednoznačně potvrdit tezi, kterou jsem uvedl na počátku této kapitoly, 

ţe finanční zátěţ sekundární prevence, je signifikantně niţší neţ li prevence terciární se 

zaměřením na léčbu exacerbací a hospitalizací pro exacerbaci. Dle finančního 

porovnání pro sekundární prevenci vůči pacientům CHOPN v prevenci terciární, je 

zřejmé ţe kaţdý další stupeň regrese, vţdy akceleruje farmakoekonomický základ pro 

řešení jednotlivce. 

Doporučení: Maximalizovat činnosti, které předcházejí vzniku a rozvoji 

onemocnění u osob, které jiţ přišli do styku s rizikovým faktorem, v našem případě 

inhalační expozice která způsobuje pracovní onemocnění a CHOPN.  

 Informovanost a snaha zaměstnavatele o péči exponovaných jedinců. Konkrétně 

zajistit programy a činnosti pro zvýšení obranyschopnosti kaţdého jedince. A to 
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od těch základních, jako je 5 dnů dovolené navíc. Moţnost alespoň 3 dnů v roce 

na tzv. ,,sick day“ (krátkodobé virózy, potřeba 1–2 denní rekonvalescence). 

Osvěta, v tom smyslu, jaké mohou být důsledky a jaká mohou vzniknout 

onemocnění po exponování v rizikovém prostředí. 

 Úzká spolupráce se zdravotním a lékařským personálem, kdy oboustranná snaha 

jak zaměstnavatele, tak sester a hlavně lékařů, povede k včasné diagnostice a 

zamezení rozvoje onemocnění. Vybraná sestra, erudovaná v pracovním lékařství 

a prevenci ze specializovaného pracoviště pneumologie, bude navštěvovat 

provozy 1 krát měsíčně a konzultovat a určovat krátkodobé cíle na rizikových 

pracovištích. Je nutné, aby došlo k zainteresování specialistů ve spolupráci se 

závodními lékaři a vybranými sestrami. Určení si specializovaných dnů pro 

vyšetření pneumologem specialistou 1krát za 2 měsíce, pro předcházení vzniku 

nebo progrese onemocnění a udrţení zdraví zaměstnanců. Specializované dny 

budou pod úhradou nákladů zaměstnavatele, protoţe jeho prioritou bude zdravý 

pracovní personál a zisky z jejich činnosti. Sniţují se tím také náklady, které 

vznikají při DPN (dočasné pracovní neschopnosti). 

 Osvěta pro eliminaci komorbidit v rámci závodních lékařů. Pokud      

k poškození z LZO jiţ dojde a pacient je polymorbidní komplikuje                    

to onemocnění, jako jsou např. chronická onemocnění horních dýchacích      

cest, kardiovaskulární onemocnění, diabetes melitus, muskuloskeletární      

obtíţe atd. Základními vyšetřeními a jejich zajištěním se bude zabývat     

závodní lékař v periodických prohlídkách zaměstnanců. Jsou to vyšetření      

jako změření cholesterolu, hladiny cukru v krvi, změření tlaku pro eliminaci 

hypertenze, EKG apod. 

 Mezioborové propojení v sekundární prevenci bude doplňovat psycholog či 

psychiatr. Psychoterapie 1krát za 6 měsíců eventuelně dle aktuálního klinického 

stavu exponovaných, kteří byli detekování pro počáteční terapii CHOPN. 

Udrţení prevence duševního zdraví. Podpora ve vysvětlení komorbidit a 

spojitostí s onemocněním. Aby v důsledku psychosomatického onemocnění 

nedošlo k progresi samotného průběhu CHOPN (např. při bolestech zad dochází 

k tenzi hrudních svalů, které napomáhají k docílení řádného dechového cyklu). 
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7 Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se zabýval vlivem ţivotního prostředí, v důsledku 

vystavení obyvatelstva inhalačním expozicím v návaznosti na morbiditu a následný 

odraz ve farmakoekonomice. 

V úvodu jsem popsal inhalační expozice v ţivotním prostředí. Věnoval jsem se 

také základnímu rozlišení inhalačních expozic dle původu, vlastností a dalším 

rozčleněním dle účinků jednotlivých látek znečišťující ovzduší. Pojmenoval jsem také 

účinky látek znečišťující ovzduší na lidský organismus. Nezbytná legislativa a strategie 

udrţitelného rozvoje, základní právní norma a imisní monitoring v ČR patří také k této 

kapitole. 

Hlavním cílem analytické části diplomové práce bylo ozřejmit rizikové faktory 

pro výskyt onemocnění z inhalačních expozic. Detailně popsat vybraná onemocnění 

vyplývající z profesních poškození expozicí a specifikovat funkční vyšetření pro 

diagnostiku jednotlivých onemocnění. Detailní popis jednotlivých nemocí z povolání 

vyúsťuje k nákladům tzv. farmakoekonomice. Analyzoval jsem jednotlivé faktory, jako 

jsou dispenzarizace, exacerbace a kvalitu ţivota u CHOPN, které jsou akcelerátory růstu 

farmakoekonomiky.   

Navrhl jsem dva moţné scénáře vztahující se k činnosti zdravotnických zařízení 

a vyplývají z konsenzu WHO – Světové zdravotnické organizace. V následných 

opatřeních pro léčbu onemocnění v pracovním lékařství a CHOPN kladu důraz 

především na prevenci. 

V návrhu 1 primární prevence určuji doporučení ze dvou směrů. Jeden směr je 

legislativa v České republice a ovlivnění rozhodování praktických lékařů v rámci 

vyţádané péče. Druhý směr je ovlivnění prevence ze strany zaměstnavatele.  

Návrh 2 zásadně vychází z porovnání finanční zátěţe sekundární prevence, která 

je niţší neţ li u prevence terciární. Je to především z důvodů exacerbací u pacientů 

s CHOPN, kteří jsou jiţ v dispenzární péči ve stadiu II., III. a IV. Zvýšení nákladů je 

tedy prokázáno, a to i díky studii Burden, u nastoupivších exacerbací a dále pro 

hospitalizace z důvodu exacerbací. K tomuto je v poslední části návrhu uvedeno také 

porovnání finanční náročnosti na jednotlivého pacienta za měsíc. 
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