
Světový den alergie a astmatu 3. 5. 2016 
Světový den alergie a astmatu (často uváděn pouze jako Světový den astmatu) je od roku 
1998 vyhlášen na první úterý v květnu. V České republice se k tomuto dni hlásí Česká 
iniciativa pro astma. 

Astma je závažné plicní onemocnění a vyžaduje vždy lékařskou péči. Vede k otoku sliznice 
v dolních dýchacích cestách, které se tím zužují a omezují proudění vzduchu a tím i dýchání. 

V roce 2013 bylo v ČR léčeno v ordinacích klinické imunologie a alergologie 891 tisíc 
pacientů, z toho v Moravskoslezském kraji 133 090 pacientů, což je 2 857 pacientů 
na průměrný roční úvazek lékaře. 

Pacienti jsou dispenzarizováni nejčastěji pro onemocnění pollinosou (sennou rýmou), pro 
astma, stálou alergickou rýmu a atopický ekzém (atopická dermatitis). Počty 
dispenzarizovaných pacientů na jednotlivé diagnózy a jejich podíl podle věku v regionu a 
v ČR a počty pacientů v jednotlivých okresech Moravskoslezského kraje uvádí následující 
tabulky. 
 
Dispenzarizovaní pacienti pro vybranou diagnózu, MS kraj, 2013 

0-5 let 6-14 let 15-19 let 20 a více 
Atopická dermatitis (L20.-) 11 511 21,0 24,0 18,0 37,0 94,21 81,17
Pollinosa (J30.1) 47 093 4,5 21,6 22,4 51,5 385,43 312,46
Stálá alergická rýma (J30.3) 21 565 7,0 17,3 21,2 54,5 176,50 165,31
Astma (J45.-) 44 034 7,2 20,2 20,7 51,9 360,39 285,15

Vybraná onemocnění 
(diagnóza MKN-10)

Počet dispenzarizovaných osob 

celkem z toho ve věku (v %) kraj 
na 10 tis. 

ČR 
na 10 tis. 

 
 
Dispenzarizovaní pacienti pro vybranou diagnózu v okresech v roce 2013, počet na 10 tisíc 
obyvatel 

Atopická 
dermatitida 

(L20.-)

Pollinosis 
(J30.1)

Stálá alergická 
rýma (J30.3) Astma (J45,-)

Bruntál 22,38 252,91 127,35 177,78
Frýdek-Místek 202,84 659,89 197,14 327,10
Karviná 68,05 408,18 224,08 379,46
Nový Jičín 88,94 319,88 218,63 497,50
Opava 55,36 200,61 91,12 184,79
Ostrava 88,66 358,12 166,42 451,52
MS kraj 94,21 385,43 176,50 360,39
ČR 81,17 312,46 165,31 285,15  
Počet léčených pacientů alergologie na 10 tisíc obyvatel vzrostl v kraji od roku 2004 z 809,5 
na 1 087,4, v ČR klesl z 859,3 na 847,6. 

Zdroj: ÚZIS ČR, Činnost oboru alergologie a klinické imunologie v Moravskoslezském kraji 
v roce 2013 

Odkazy: 
http://www.cipa.cz; http://www.pylovasluzba.cz  
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