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ALERGICKÁ ONEMOCNĚNÍ V KONTEXTU 
PROGRAMU „ZDRAVÍ 21“

ALLERGIC DISEASES IN CONTEXT OF THE PROGRAMME 
„HEALTH FOR ALL IN THE 21st CENTURY“

VĚRA FAIERAJZLOVÁ

Státní zdravotní ústav, Praha

SOUHRN

Cílem projektu bylo ověřit a uvést do praxe tzv. „alergologickou kartu“ jako součást preventivních prohlídek dětí u praktické-
ho lékaře. Tato karta by mohla přispět k včasnému rozpoznání, stanovení diagnózy s možností cílené léčby a k celkové úpravě 
životního stylu malého alergika. Hlavním cílem projektu bylo přispět k celkovému snížení závažnosti problematiky alergických 
onemocnění a tím i k naplňování vybraných cílů dokumentu „Zdraví pro všechny v 21. století“. 

Součástí tohoto projektu bylo také prevalenční šetření v populaci dětí města Chrudim, kdy soubor tvořilo 100 % dětí do 17 
let věku (2853 dívek a 3009 chlapců). V souboru bylo 25 % chlapců a 23,3 % dívek s alergickým onemocněním.

Výsledky byly využity pro koncipování samostatného dílčího úkolu Cíle 8 „Dlouhodobého programu zlepšování zdravotního 
stavu obyvatelstva Pardubického kraje – Zdraví pro všechny v 21. století v Pardubické kraji“.

Klíčová slova: alergologická karta, prevalence alergií, Zdraví 21, děti

SUMMARY

The aim of  the project was to introduce an Allergy-Card as part of  preventive medical examinations of  children. This card could 
assist early recognition, diagnosis and treatment of  allergic diseases and lifestyle modifi cation. The main goal of  the project was 
to reduce problems associated with allergies and to fulfi ll certain aims of  the Programme „Health for all in the 21st Century“. 

Part of  this project was a prevalence study of  the child population in Chrudim. All children of  up to age 17 years were included 
(2853 girls and 3009 boys). We recorded a total of  25% males and 23,3% females with allergies in this group. 

The results of  this study were used as Goal No. 8 in the „Health for all in the 21st Century“ in the Pardubice region.
Key words: Allergy-Card, prevalence of  allergy, Health 21, children

Úvod

V rámci národní varianty programu WHO „Zdraví 
21 – „Dlouhodobý program zlepšování zdravotního 
stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 21. sto-
letí“, schváleného Usnesením vlády ČR č. 1046/2002 
(dále jen „Zdraví 21“), je rozpracován i cíl 8 „Snížení 
výskytu neinfekčních nemocí“. Přestože se v úvodu 
dokumentu hovoří o závažném problému nárůstu 
alergií v populaci a i přesto, že alergická onemoc-
nění jsou nazývána „Epidemií 21. století“ (2), není 
tato problematika rozpracována do samostatného 
dílčího úkolu. 

Cílem tohoto projektu, který jsme řešili v rámci 
Národního programu podpory zdraví – PPZ v letech 
2003–2005 v gesci Krajské hygienické stanice Pardu-
bického kraje, bylo přispět k primární i sekundární 
prevenci alergických onemocnění již v raném dětském 
věku a tím i k naplňování vybraných cílů (zejména cíle 
8) dokumentu „Zdraví 21“.

Konkrétní dílčí cíle:
A. Ověření metodiky rozšířeného schématu pre-

ventivní systematické prohlídky dítěte, zavede-
ní tzv. „alergologické karty“ do praxe praktic-
kých lékařů pro děti a dorost.

B. Získání chybějící validní informace o prevalen-
ci alergických onemocnění v populaci dětí.

C. Využití výsledků (ad A a B) pro koncipování 
samostatného dílčího úkolu cíle 8 „Dlouhodo-
bého programu zlepšování zdravotního stavu 
obyvatelstva – Zdraví 21“ v regionální modi-
fikaci pro Pardubický kraj.

Metodika

Část projektu A
V prvním roce řešení dvouletého projektu bylo 

cílem ověřit metodiku rozšířeného schématu preven-
tivní prohlídky dítěte, která je v gesci praktického 
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gická karta“, obdoba dispenzární karty dítěte. Tato 
karta by mohla být součástí zdravotnické dokumen-
tace dítěte po celou dobu registrace u dětského léka-
ře, počínaje první návštěvou v šestinedělí. Zůstane 
součástí předávané dokumentace praktickému lékaři 
pro dospělé pro zachování kontinuity informací. Bude 
obsahovat informace o všech rizikových faktorech, 
se kterými se dítě během života setkalo (dokonce 
již od prenatálního věku). Budou zde i záznamy 
o všech klinických projevech a výsledcích vyšetření, 
které by mohly mít souvislost s možným alergickým 
onemocněním. V případě potvrzeného alergického 
onemocnění zde bude diagnóza a průběh léčení. 
K zajištění tohoto cíle byla navázána spolupráce se 
všemi šesti praktickými lékařkami pro děti a dorost ve 
městě Chrudim. Díky jejich vstřícnému přístupu bylo 
do projektu začleněno 100 % dětí z města. Byla tím 
získána validní data o všech sledovaných faktorech, 
protože nebylo nutno dělat výběr vzorku populace 
ale je podchycena celá populace dětí do 17 let věku 
v daném městě.

Při preventivní systematické prohlídce dětí vyplnil 
dětský lékař formulář, který obsahoval cílené otázky 
na rizikové faktory (RF) osobní a rodinné anamnézy 
dítěte již od prenatálního života, na odhalení pří-
padných RF v prostředí bydliště a bytu a také stylu 
života dítěte.

Tento formulář byl doplněn krátkým dotazníkem 
rodičům dítěte pro upřesnění zjišťovaných informací.

Každý měsíc jsme odebírali po kontrole správnosti 
a úplnosti dat dotazníky z ordinací a postupně zaklá-
dali do tabulek v EPI INFO 6 programu. Existovala 
zpětná vazba díky kódovému označení dotazníků, 
kdy identifikaci dítěte mohl provést pouze ošetřující 
praktický lékař.

Dalším podrobným statistickým zpracováním ve 
STATA 6 pomocí vyjádření „poměru šancí“ – Odds 
Ratio (OR) byly vyhodnoceny významné rizikové fak-
tory vzniku alergického onemocnění. Jedná se o RF 
tzv. 1. řádu, to jsou ty, které jsou opakovaně potvr-
zovány v řadě vědeckých studií i terénních šetření 
(1, 3–4, 7). Dále jsou zpracovány i rizikové faktory tzv. 
2. řádu. To jsou faktory z osobní anamnézy, z život-
ního stylu a prostředí, které nejsou potvrzeny vždy 
a jednoznačně ve všech sledováních,  ale nelze je opo-
minout. Tyto zjištěné rizikové faktory se staly zákla-
dem pro tvorbu již zmíněné „alergologické karty“. 

Karta umožňuje zaznamenat významné údaje 
z rodinné i osobní anamnézy, výraznější klinické pro-
jevy, farmakoterapii a další informace, které by mohly 
mít vztah k možnému pozdějšímu rozvoji alergického 
onemocnění. 

Dá se předpokládat změna nejen v osobní anamné-
ze, ale i v anamnéze rodinné. Je mnoho případů roz-
voje alergického onemocnění u rodičů i v pozdějším 
věku a tím z negativní rodinné anamnézy dítěte je 
rázem pozitivní. Tento faktor patří mezi RF 1. řádu 
(je prokázána vysoká statistická významnost v pořadí 
sourozenec, matka, otec). 

Během doby, po kterou bude dítě v péči praktického 
lékaře, vznikne podrobný, přehledný a jednotný systém 
informací o potenciálním riziku vzniku alergického one-
mocnění u dítěte. 

V řadě případů dojde ke klinickému projevu alergic-
kého onemocnění (prevalence alergií v populaci dětí 

a dorostu je v různých studiích mírně rozdílná, ale 
pohybuje se v rozmezí 18 až 30 %; v našem souboru 
vybraných věkových skupin to je 21 %). Tyto děti 
budou zařazeny do léčebného režimu a budou pečlivě 
sledovány během života nejen praktickým lékařem, 
ale ve většině případů i alergologem, imunologem či 
pneumologem a kožním lékařem. Dá se předpokládat, 
že o ně bude pečováno i v době, kdy si budou vybírat 
druh sportu, další povolání s ohledem na onemocnění, 
že dívky budou znát své onemocnění i v dospělosti, 
v době, až si budou plánovat rodičovství.

Důležitou a rizikovější částí populace jsou jedinci, 
kteří budou během života tzv. „sbírat RF alergického 
onemocnění“, ale klinicky se onemocnění neprojeví 
typickou formou. Zde se potvrdí význam jednotné 
„alergologické karty“. Lékař bude při podezření na 
alergické onemocnění mít možnost nahlédnout do 
systematicky uspořádaných informací o RF a roz-
hodnout o nutnosti dalších cílených vyšetření (aler-
gologické, imunologické, spirometrické) k upřesnění 
diagnózy vzniklého onemocnění. Tím bude zajištěna 
nejen včasná diagnostika ale hlavně cílená specifická 
léčba. Lékař bude mít možnost doporučovat dětem 
a jejich rodičům vhodné sportovní aktivity pro dítě, 
vysvětlit nevhodnost některých studijních a zejména 
učňovských oborů (např. chemický průmysl, práce 
v zahradnictví, obor pekař apod.).

Část projektu B
Povinné hlášení alergických onemocnění pro 

ÚZIS z ordinací dětských lékařů je omezeno pouze 
na astma. Z alergologických pracovišť přicházejí sice 
podrobnější údaje o jednotlivých typech onemocně-
ní, ale jsou sumarizovány do tří věkových skupin. 
Z těchto údajů nelze vycházet při posouzení celkové 
nemocnosti alergickými onemocněními. 

Všichni praktičtí lékaři pro děti a dorost ve městě 
Chrudim byli požádáni o poskytnutí základních infor-
mací o prevalenci vybraných alergických onemocnění 
(atopický ekzém, alergické bronchiální astma, polinó-
za, jejich kombinace a ostatní alergie) podle pohlaví 
a věku dětí z jejich klientely. Soubor tvořilo 2853 dí-
vek a 3009 chlapců. 

Data byla zpracována v excelu do tabulek a grafů.

Část projektu C
Koncipování samostatného dílčího úkolu v rámci 

Cíle 8 „Snížení výskytu neinfekčních nemocí“ pro-
gramu „Zdraví 21“ v krajské modifikaci vycházelo 
z výsledků částí A a B tohoto projektu.

Byla vytvořena pracovní skupina vedená odbor-
ným garantem – alergologem (garant Cíle 8), členy 
byli zástupci praktických lékařů pro děti a pracovník 
KHS – odboru podpory veřejného zdraví. Tato sku-
pina připravila program složený z jednotlivých aktivit 
podle odbornosti a oblasti působení jednotlivých čle-
nů pracovního týmu, který ve své komplexní podobě 
přispěje k řešení problému alergických onemocnění 
v populaci obyvatel Pardubického kraje.

Výsledky

Část projektu A
Ke konci roku 2005 v rámci ukončení tohoto 

grantového projektu dostala alergologická karta po 
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řadě konzultací s praktickými lékaři pro děti a dorost 
a s alergology definitivní podobu a byla po projedná-
ní na odboru zdravotnictví Krajského úřadu nabíd-
nuta všem praktickým lékařům pro děti a mladistvé 
v Pardubickém kraji. Pro další zájemce je k dispozici 
u autora článku.

Byl zajištěn tisk karet pro další ročníky dětí za 
pomoci sponzora. Distribuce byla zavedena jednou 
ročně přes primáře dětských odd. okresních nemocnic 
v kraji. Ti pak zajistili předání karet do všech dětských 
ordinací ve svém regionu. 

Pro podporu celé aktivity byla informována veřej-
nost i pomocí krajských novin.

Část projektu B
Prevalenční šetření v celých klientelách spolupra-

cujících lékařek proběhlo v 1. čtvrtletí 2005. Byly zís-
kány údaje o výskytu alergických onemocnění: alergie 
celkově (obr. 1), asthma bronchiale (obr. 2), polinóza 
(obr. 3), atopický ekzém (obr. 4), ostatní dg. ve všech 
věkových skupinách dětí města Chrudimi k 31. 12. 
2004. V celkovém souboru se potvrdil vliv věku 
i pohlaví na typ alergického onemocnění. Atopický 
ekzém je problémem nižšího věku, postupně přibývá 
asthma bronchiale a od 9. roku života je hlavní dia-
gnózou polinóza až do dospělosti (obr. 5 a, b). Situace 
je mírně horší v podsouboru chlapců.

Část projektu C
V rámci implementace programu „Zdraví 21“ 

v Pardubickém kraji byla vytvořena koordinační 
skupina pro naplňování cíle 8 „Snížení neinfekčních 
onemocnění“. V jeho rámci je i podskupina pro řešení 
dílčího úkolu „Snížení závažnosti alergologické pro-
blematiky obyvatel Pardubického kraje“. Výsledky 
námi řešeného projektu PZ přispěly výraznou měrou 
nejen v deskriptivní části řešení úkolu, ale zejména 
budou přínosem při zavádění opatření ke snížení 
rizika vzniku a rozvoje závažných forem alergických 
onemocnění. 

V průběhu druhého roku řešení byl tak připraven, 
projednán a schválen samostatný dílčí úkol Cíle 8 
(8.6.), který je nad rámec národní varianty „Zdraví 
21“. Má všechny parametry ostatních úkolů a cílů 
dokumentu (gestora, spolupracující odborníky, krát-
kodobé i dlouhodobé aktivity zaměřené na primární, 
sekundární i terciální prevenci, termíny plnění, uka-
zatele k monitorování plnění úkolů). Stal se součástí 
krajské varianty „Zdraví 21“, projednané Radou kraje 
v listopadu 2005. Plný text je dostupný na www.par-
dubickykraj.cz pod odborem zdravotnictví s názvem 
„Program Zdraví 21 v podmínkách Pardubického 
kraje“. 

Diskuse

První část projektu představuje snahu o zachycení 
kompletních, obsahově a chronologicky seřazených 
informací o výskytu rizikových faktorů v osobní 

Obr. 4: Atopický ekzém podle věku a pohlaví.
Tento graf  prezentuje fakt, že atopický ekzém je problém nižšího věku, bývá 
prvním zjištěným u alergického dítěte. Je snadno zjistitelný a jeho záchyt je již 
v 1. roce života.

Obr. 3: Polinóza podle věku a pohlaví. 
Z grafu je zřejmé, že polinóza je problém vyššího věku dětí. Celkově se zdá, 
že byl výskyt tohoto onemocnění podhodnocen, přestože byla řada dětí léčena na 
opakovanou rýmu.
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Obr. 1: Alergická onemocnění celkem podle věku a pohlaví.
Z grafu je zřejmé, že více jsou alergickými nemocemi postiženi chlapci. Celkově 
je možno konstatovat, že každé 4. dítě v souboru bylo léčeno pro alergické one-
mocnění. Závažný je již 20% záchyt alergických onemocnění do 1 roku života 
v podsouboru chlapců.

Obr. 2: Asthma bronchiale podle věku a pohlaví.
Závažné je zjištění diagnostikovaného asthma bronchiale až u 2 % chlapců ve 
dvou letech. Celkově byly zjištěny 3 % astmatiků již léčených pro své potíže. Ve 
většině skupin podle věku byla situace závažnější u chlapců.

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

chlapci dívky



H
Y

G
IE

N
A

 
 Č

ÍS
LO

 1
 

 R
O
ČN

ÍK
 5

4 
 2

00
9

22

PŮ
VO

D
N

Í P
R

Á
C

E

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

1leté 2leté 3 leté 4leté 5 leté 6leté 7leté 8leté 9leté 

atopický ekzém i v kombinacích polinóza i v kombinacích
astma bronchiale i v kombinacích ostatní alergie

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

10leté 11leté 12leté 13leté 14leté 15leté 16leté 17leté celkem

atopický ekzém i v kombinacích polinóza i v kombinacích
astma bronchiale i v kombinacích ostatní alergie

Obr. 5 a, b: Výskyt alergických onemocnění podle věku.
Z grafů je zřejmé, jak se mění spektrum alergických nemocí podle věku. Domi-
nantním onemocněním do 4 let je atopický ekzém. Postupně nabývá na významu 
asthma bronchiale a od 9 let věku je nejčastějším alergickým onemocněním 
polinóza.

i rodinné anamnéze i rizikových faktorů ve výživě, 
životním prostředí a životním stylu dítěte od jeho pre-
natálního období života až do dospělosti. Teprve čas 
ukáže, jak mohou tyto údaje přispět ke snížení závaž-
nosti alergických onemocnění u jednotlivého dítěte, 
ale i v populačním měřítku. Nezbytným předpokla-
dem však je, aby karta byla akceptována praktickými 
lékaři pro děti a dorost, byla jimi pravidelně, minimál-
ně při preventivních prohlídkách dítěte, doplňována 
a aktualizována. Kromě apelování směrem k léka-
řům bylo dobré zvýšení informovanosti rodičovské 
veřejnosti, ale i dalších obyvatel Pardubického kraje 
pomocí krajského tisku o možnosti požádat dětského 
lékaře jejich dítěte o zavedení této karty.

Stejně jako v plošném šetření v rámci celostátního 
monitorování zdravotního stavu v gesci SZÚ, prove-
deném v letech 1996, 2001 a 2006 (5–6) se potvrdil 
zvyšující se počet alergických onemocnění v populaci 
se stále ranějším začátkem. Potvrdil se rovněž větší 
výskyt alergických onemocnění v populaci chlapců.

Třetí část projektu je novou aktivitou, která by 
mohla být inspirací při aktualizaci celostátní verze 
programu „Zdraví 21“, při doplnění Cíle 8, který řeší 
problematiku neinfekčních onemocnění. 

Závěr

Význam projektu jako celku nelze hodnotit ani 
teď, po jeho ukončení. Hlavním efektem bude, když 

se podaří, aby se „alergologická karta“ stala běžnou 
součástí zdravotní dokumentace již od nejranějšího 
věku dítěte. Dlouhodobý efekt tohoto opatření bude 
zřejmý nejdříve poté, co projde péčí spolupracujících 
lékařů jedna generace dětí. 

Druhým hodnotitelným efektem je zjištění sku-
tečné prevalence závažných alergických onemocnění 
v jednom městském celku. Nejsou dostatečně k dis-
pozici informace o skutečné prevalenci tohoto one-
mocnění, protože není povinností praktických lékařů 
hlásit všechny druhy alergických onemocnění. Určité 
informace jsou i od alergologů, ale v jejich péči nejsou 
v mnohých případech všichni alergici, protože jich 
velká část zůstává trvale v péči praktických lékařů 
a k odborným specialistům se dostávají jen závažnější 
případy. 

Neméně významným výsledkem tohoto projektu je 
zpracovaný dílčí úkol 8.6. v Cíli 8 programu „Zdraví 
21“, který je zaměřen zejména na prevenci alergických 
onemocnění. 

Uvědomujeme si, že projekt má pouze krajský 
dopad, ale může se stát námětem pro podobné akti-
vity v jiných regionech. 

Celý projekt byl realizován v gesci Krajské hygienické sta-
nice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích díky finanční 
dotaci MZČR z Národního programu podpory zdraví – PPZ 
pro rok 2004 a 2005.
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