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Zamyslite sa 
nad svojou 

astmou
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Milióny ľudí žijú s prejavmi astmy, ktoré sú súčasťou ich 
každodenného života, a považujú ich za „normálne“.  
A keďže sa tieto prejavy u vás vyskytujú mnoho rokov, 
máte dojem, že astmu máte pod kontrolou. Ak vám 
však tieto prejavy bránia vykonávať činnosti, ktoré by 
ste chceli robiť, či dokonca sú ešte horšie a neustále sa 
vracajú, je najvyšší čas vážne prehodnotiť všetky svoje 
vedomosti o astme.

Pretože pravdou je, že astma pretrváva a môže viesť  
k dlhodobému trvalému poškodeniu pľúc.

Práve preto je veľmi dôležité navštíviť svojho lekára, 
ktorý vám poskytne najnovšie informácie o astme  
a pomôže vám toto ochorenie vnímať v novom svetle.

Pretože faktom je, že veda napreduje a je čas 
prehodnotiť svoje vedomosti o liečbe astmy.

JE ČAS 
PREHODNOTIŤ 
SVOJE 
VEDOMOSTI  
O ASTME.



33

„Vyjsť hore schodmi 
s astmou je, samozrejme, 

náročné. Ale to je 
normálne, že?“
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pacientov trpiacich 
astmou, ktorí uvádzajú 
závažné pretrvávajúce 
príznaky, sa zároveň 
domnieva, že ochorenie 
majú úplne alebo 
dostatočne pod 
kontrolou.

50%%
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Ak medzi prejavy astmy, ktoré vás trápia, patrí kašeľ, pískanie pri 
dýchaní, pocit tlaku v hrudníku a dýchavičnosť, keď sa tieto prejavy  
u vás vyskytujú často a neustále sa vracajú, aj napriek tomu,  
že užívate lieky tak, ako vám predpísal lekár, je možné, že trpíte 
závažnou formou astmy.

Prejavy, ktoré je potrebné si všímať:

VIETE, AKÁ 
ZÁVAŽNÁ JE  
VAŠA ASTMA  
V SKUTOČNOSTI?

• U pacientov trpiacich závažnou formou astmy sa 
príznaky ochorenia môžu vyskytnúť v priebehu 
väčšiny (alebo všetkých) dní.

• Pacienti trpiaci závažnou formou astmy sa zvyčajne 
kvôli astme často v noci budia.

• Pacienti trpiaci závažnou formou astmy majú ťažkosti 
pri vykonávaní každodenných fyzických činností.

• U pacientov trpiacich závažnou formou astmy môže 
dochádzať k zníženej funkcii pľúc a ich stav si môže 
niekoľkokrát denne vyžadovať použitie núdzového 
inhalátora.

• Pacienti trpiaci závažnou formou astmy mávajú 
zvyčajne častejšie astmatické záchvaty, pri ktorých je 
nutné podávať steroidy.
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ZAMYSLITE SA  
NAD SVOJOU ASTMOU
JE MOŽNÉ, ŽE TRPÍTE ASTMOU TYPU 2?

6
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ČO JE ASTMA 
TYPU 2?
Nové poznatky v oblasti výskumu astmy potvrdili, 
že existuje mnoho typov astmy. Preto je dôležité 
vedieť, akým typom astmy trpíte.

Špecifický druh zápalu, ktorý sa vyskytuje hlboko  
v pľúcach, sa nazýva zápal typu 2. Tento zápal môže 
vyvolať dva najčastejšie sa vyskytujúce typy astmy: 
„eozinofilnú“ a „alergickú“. Astma, ktorú vyvoláva 
zápal typu 2, je v súčasnosti známa ako astma  
typu 2.

Astma typu 2 často súvisí s ďalšími ochoreniami, ktoré 
sú vyvolávané zápalom typu 2, ako sú napr. nosové 
polypy, alergie, infekcie dutín a atopický ekzém. 

Ak zistíte, akým typom astmy trpíte, vnesie to nové 
svetlo do vášho vnímania, ako žiť so závažnou formou 
astmy. Ak budete sledovať najnovšie informácie  
v oblasti výskumu astmy, spoločne so svojím 
ošetrujúcim lekárom dokážete účinnejšie zvládať 
závažnú formu astmy, ktorou trpíte.
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„Myslel som si, 
že takto to 

jednoducho je. 
Netušil som, aké to 
je, keď sa astma 

lieči správne.“



10

NAVŠTÍVTE
SVOJHO 
OŠETRUJÚCEHO
LEKÁRA A ROZPRÁVAJTE 
SA S NÍM O VAŠOM 
OCHORENÍ.

Proaktívny prístup k zvládaniu astmy môže priniesť 
lepšie výsledky liečby a zlepšiť kvalitu života pacienta. 
Tento prístup zahŕňa spoluprácu s ošetrujúcim lekárom, 
monitorovanie príznakov, sledovanie najnovších poznatkov 
v oblasti výskumu astmy a užívanie všetkých predpísaných 
liekov podľa pokynov lekára.

Je tiež dôležité, aby ste boli úprimný k svojmu ošetrujúcemu 
lekárovi. Otvorená komunikácia totiž môže pozitívne 
ovplyvniť liečbu astmy, v dôsledku čoho sa budete každý 
deň cítiť lepšie.

Na ďalšej strane nájdete krátky dotazník, ktorý vám 
pomôže začať otvorene komunikovať so svojim lekárom.
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ZISTITE, DO AKEJ MIERY JE VAŠA 
ASTMA NAOZAJ POD KONTROLOU.
Dotazník vyplňte (ak ho máte v elektronickej podobe,  
vytlačte si ho) a prediskutujte ho so svojim lekárom.

Vyskytujú sa u vás príznaky astmy  
viac ako dvakrát týždenne?

 
Budíte sa v noci kvôli príznakom astmy?

Používate núdzové (utišujúce) lieky  
viac ako dvakrát týždenne?

Obmedzujú vás príznaky astmy  
pri vykonávaní každodenných činností?

Trpíte úzkosťou alebo depresiou, ktoré sa prirodzene 
objavujú v dôsledku astmatických záchvatov? 

Ktoré tvrdenie najlepšie charakterizuje  
váš pohľad na liečbu astmy?

Urobím čokoľvek, len aby som  
sa cítil/a lepšie.

Často rozmýšľam, či existujú nejaké  
iné spôsoby liečby, ktoré by mi pomohli. 

Neviem, čo si mám myslieť o spôsobe  
liečby mojej astmy. 
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Áno                      Nie

Áno                      Nie

Áno                      Nie

Áno                      Nie

Áno                      Nie
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Ak sa potrebujete o astme dozvedieť viac, 
pýtajte sa svojho ošetrujúceho lekára.

Organizácie, ktoré pomáhajú pacientom s astmou:


