O Č KO VÁ N Í P R OT I CHŘIP CE
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Chřipka je vysoce infekční virové onemocnění dýchacích cest, které se šíří kapénkovým
přenosem. Příznaky chřipky se však liší a typický je pro ně především velmi rychlý nástup, obvykle provázený vysokou
horečkou, zimnicí, schváceností, velkou únavou a bolestí hlavy, svalů a kloubů.

P O U Z E O KOLO 7 –8 % ČE CHŮ SE
KAŽ D O R O Č NĚ NE CHÁ PROT I CHŘI P C E
N AO ČK O V A T .

ZD R AVOTNÍ POJIŠŤOVNY HR AD Í
OČ KOVÁNÍ V PLNÉ VÝŠI TĚMTO
R IZIKOVÝM SKUPINÁM PAC IENTŮ:

Pokud se zaměříme na obyvatele starší 65 let, kteří spadají
do rizikové skupiny, těch se v roce 2018 v České republice
nechalo proti chřipce naočkovat 21,8 %. Pro srovnání v Irsku
se v roce 2018 naočkovalo 68,5 % obyvatel starších 65 let
a ve Velké Británii dokonce 72 %.
https://data.oecd.org/healthcare/influenza-vaccination-rates.htm.

•
•

Cílem je podle WHO 75% proočkovanost
rizikové populace.

•

•

seniorům starším 65 let
pacientům se závažným nemocněním srdce a cév,
dýchacích cest (např. astma, CHOPN), ledvin a cukrovkou
pacientům žijících v zařízeních dlouhodobé lůžkové
péče, domovech pro seniory nebo pro osoby se zdravotním postižením
pacientům se zaniklou nebo porušenou funkcí sleziny

V České republice každoročně na chřipku nebo komplikace s ní spojené zemře zhruba
1 500 osob. Násobně více lidí je také hospitalizováno. Očkování proti chřipce přitom podle výsledků studií výrazně snižuje
počet hospitalizací a úmrtí.

o 79 % méně hospitalizací

o 52 % nižší

u diabetiků

riziko hospitalizace u pacientů s plicním onemocněním

(Zdroj: Effectiveness of influenza vaccine in reducing

(Zdroj: The additive benefits of influenza and

hospital admissions in people with diabetes. (nih.gov))

pneumococcal vaccinations during influenza seasons
among elderly persons with chronic lung disease)

o 67 % nižší výskyt infarktů

myokardu u kardiaků

(Zdroj: Association of Influenza Vaccination and
Reduced Risk of Recurrent Myocardial Infarction)
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Očkování proti chřipce je jedním z nejúčinnějších opatření ke snížení dopadu
chřipkového onemocnění.
V současnosti používaná čtyřvalentní vakcína proti chřipce
zlepšuje ochranu vůči cirkulujícím virům chřipky (dvěma
kmenům A a dvěma kmenům B), což zvyšuje celkovou
účinnost chřipkové vakcíny. Očkování se doporučuje osobám s chronickým onemocněním, u nichž může vakcína
zabránit zhoršení jejich základního onemocnění v průběhu
onemocnění chřipkou.
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Údaje ukazují, že ve většině zemí na severní polokouli se
začátek epidemie chřipky posunuje více do zimního období.
Jako ideální doba pro očkování proti chřipce se proto
v současné době uvádí období od října do prosince.

Očkování je nejúčinnější prevencí

#Vaccineswork

o 80 % méně úmrtí u seniorů
(Zdroj: J. Kynčl, M. Havlíčková, Medicína pro praxi 8(9):

Chřipka – opomíjené preventabilní onemocnění, 2011)

Onemocnění chřipkou může být
velmi nepříjemné či závažné i pro
chronicky nemocné děti (astma
bronchiale, cukrovka, chronická
onemocnění ledvin, srdeční vady ad.)
a děti mladší dvou let. Děti jsou ale
i významným nosičem. Ve školním
kolektivu, za „normálních“ okolností,
nikoli v lockdownu, onemocní zhruba
40 % dětí, které většinově kolem sebe
mají rizikové skupiny osob.
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