
    
RADY k vyplňování Testu kontroly astmatu 
 
1. otázka: Po jak dlouhou dobu za poslední 4 týdny Vám astma bránilo ve 
Vaší běžné činnosti v práci, ve škole nebo doma? 
 

• Po celou dobu = vinou příznaků astmatu jste nemohli vykonávat žádnou činnost 
v práci, ve škole, doma. Vaše astma Vás zcela omezilo v jakékoli činnosti. Pokud stav 
trval po celou dobu 4 týdnů, je bodové hodnocení nejnižší  

 
• Většinu doby = příznaky astmatu Vás omezovaly jen v některých činnostech, ale 

většinu času jste vinou astmatu nemohli vykonávat nic v práci, ve škole, doma. 
 

• Určitou část doby = astma Vás omezovalo jen po určitou krátkou část dne a byli jste 
v této době vyřazeni z některé činnosti; obtíže Vás budily v noci. 

 
• Krátkou dobu = obtíže byly během dne epizodické nebo v noci ojedinělé, ale 

v podstatě jste mohli vykonávat všechny činnosti. 
 

• Žádnou dobu = astma Vás v ničem neomezovalo, vykonávali jste všechny činnosti tak, 
jako byste astma neměli. 

 
2. otázka: Jak často jste za poslední 4 týdny měl(a) pocit ztíženého 
dýchání/krátkého dechu? 
 
Pocit ztíženého dýchání znamená pocit nedostatku vzduchu, pocit svírání hrdla, tlak a tíhu na 
hrudníku, pocity krátkého dechu nebo rychlé zadýchání se při běžné námaze nebo činnosti. 
 
3. otázka: Jak často Vás za poslední 4 týdny probudily v noci nebo ráno (dříve, 
než jste zvyklý/á), příznaky astmatu (hvízdavé dýchání, kašlání, ztížené 
dýchání/krátký dech, tlak nebo bolest na hrudi)? 
 
Jak často jste se probudily z důvodu toho, že se Vám špatně dýchá, či jste se probudili 
předčasně ráno s pocitem ztíženého dýchání/krátkého dechu. 
 
4. otázka: Jak často jste za poslední 4 týdny použil(a) inhalační úlevový lék 
(sprej)? 
 
Úlevový lék je ten lék, který podle osobního plánu léčby užíváte, pokud máte pocit nedostatku 
vzduchu nebo se při náhlém zhoršení stavu nemůžete nadýchnout, máte nesnesitelný pocit 
tlaku na hrudníku nebo velmi dlouho kašlete. V případě, že používáte dlouhodobě kombinaci 
léků v jednom inhalátoru, lze některou z nich využít i jako úlevový lék ( viz osobní plán léčby). 
 
5. otázka: Jak byste zhodnotil(a) kontrolu svého astmatu za poslední 4 týdny? 
 

• Žádná kontrola = často se Vám špatně dýchá, každý den užíváte záchranný lék a 
astma Vás velmi omezuje přes den a v noci nebo jste museli pro náhlé zhoršení 
zdravotního stavu vyhledat lékaře. 

 
• Špatná kontrola = těžkosti s dýcháním míváte častěji než dvakrát za týden, občas se 

v noci budíte, Vaše astma Vás často omezuje. 
 

• Částečná kontrola = astma Vás omezuje jen občas a jen zřídka pociťujete příznaky 
astmatu přes den nebo v noci. 

 
• Dobrá kontrola = astma Vás neomezuje, ale jen občas máte ojedinělé příznaky ve 

formě ztíženého dýchání nebo dráždivého kašle přes den, ale ne v noci. 
 

• Úplná kontrola = nemíváte žádné projevy astmatu ve dne ani v noci a Vaše astma Vás 
nijak neomezuje, jako byste astma neměli. 


