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Zásobník tekutého O2 u pana Petra 
s domácí kyslíkovou léčbu (rok používání)
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https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.143716

Každodenní setkávání se škodlivinami v ovzduší



https://doi.org/10.1016/j.cdtm.2018.07.002

Cesta škodlivin do lidského těla



Větší částice zůstávají v horních dýchacích cestách.
Menší pokračují dále. Nejmenší se mohou dostat do krve.

https://doi.org/10.4209/aaqr.2018.09.0343



Nejvýraznější poškození – dolní DC a plíce

https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.126760



DOI: 10.1007/s11356-020-10574-w

Navíc průnik škodlivin - do krve, poškození cév/srdce

https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-020-10574-w


DOI: 10.1007/s11356-020-10574-w

Dokonce dochází k poškození mozku

https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-020-10574-w


https://www.researchgate.net/profile/Kumar-Saurabh-31

Zdravotní dopad zevního znečištění

Tumor



První data PK FNHK (únor – červen 2022)

Dýchací cesty + plíce
Zdravé vs. Nemocné

Pohlaví

Rizikové osoby
(smoking; 55+)

Počet
Věk

29; 63,8 let 
8 ženy 11 (40%)

21 muži 18 (60%)
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ZÁVĚR

• 35 % pacientů ve SCREENINGU BCA trpí CHOPN nebo ASTMATEM 
• 10 % dosud zdravých osob v riziku má dosud nepoznané BRONCHIEKTÁZIE
• 7 % nemocných má drobný /dosud bezpříznakový/ PLICNÍ NÁDOR
• Další nemocní mají onemocnění POHRUDNICE, LYMFATICKÝCH UZLIN či blíže

nespecifikovatelné změny struktury plíce
• Pouze 40 % osob v riziku je zcela v pořádku

• U PACIENTŮ SE BUDEME SETKÁVAT ROVNĚŽ S POSTIŽENÍM PLICNÍHO INTERSTICIA



KONCEPT tzv.plicního zdraví >STÁVAJÍCÍ PROGRAMY

CELOSTÁTNÍ PROGRAM SCREENINGU KARCINOMU 
PLIC (POPULACE >54 LET)

PILOT: CÍLENÉ 
VYHLEDÁVÁNÍ
CHOPN (>39 LET)



BLÍZKÁ 
BUDOUCNOST 


