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V Liberci 27. října 2017 

AKUTNÍ RESPIRAČNÍ INFEKCE A CHŘIPKA  

V našich zeměpisných podmínkách dochází v období od září do března následujícího roku ke 

zvýšenému výskytu akutních respiračních infekcí. Na tomto jevu se podílí několik desítek virů, které 

mají schopnost vyvolat zánět povrchových buněk respiračního ústrojí. Nejčastěji se uplatňují 

rhinoviry, adenoviry, RS viry, virus parainfluenzy a další, které způsobují mírnější onemocnění a šíří 

se v malých místních epidemiích. Samostatnou skupinu představují viry chřipky. Nejmírnější z nich je 

chřipka typu C, která se chová podobně jako předchozí kategorie původců respiračních nákaz. O něco 

závažnější je chřipka typu B, ale největší hrozbu pro zdraví lidí představuje virus chřipky typu A. Ten 

má schopnost šířit se v rozsáhlých epidemiích až pandemiích postihujících postupně celý svět. Virus 

chřipky přichází obvykle v měsících leden až březen, uplatňuje se ve větší či menší míře každoročně a 

je zodpovědný za 10 – 20 % akutních respiračních infekcí. Pro onemocnění chřipkou je typický náhlý 

začátek, celková schvácenost, teplota nad 38°C, bolest hlavy, svalů a kloubů. Onemocnění provází 

suchý dráždivý kašel. U malých dětí se může objevit průjem a zvracení. Chřipka je závažné 

onemocnění, které postihuje celý organismus a každoročně způsobí úmrtí tisíců lidí na celém světě. 

Jenom v ČR zemře na ni každý rok 1500 – 2000 nemocných. Přesto ji bohužel mnohdy považuje 

nejen laická ale i odborná veřejnost za banální infekci. 

Zdrojem nákazy chřipkou je infikovaný člověk, který ji vylučuje v sekretech horních cest dýchacích 

v době 12 – 24 hodin před prvními příznaky onemocnění a ještě několik dnů poté. Děti vylučují 

nákazu nejdéle, a to 2 – 3 týdny. Dětská populace je nejvnímavější, s nejvyšší nemocností a má proto 

pro šíření chřipky v populaci největší význam. Nákaza se šíří kapénkami hlenu - vzduchem, přímým 

kontaktem, při kterém se významně uplatňují ruce.  

Nejefektnější způsob jak zabránit šíření chřipky je očkování. V ČR je proočkovanost chřipkou 

velmi nízká (7 %) ve srovnání s evropským průměrem (22 %). Nutno si uvědomit, že očkovaná 

(imunní) část populace brání šíření viru a představuje tak významnou ochranu i pro ty, u kterých 

nemohlo být očkování provedeno ze zdravotních důvodů. Očkování celé rodiny může ochránit vážně 

nemocné rodinné příslušníky. Například po operacích srdce, cév, onkologické léčbě, apod. 

K vytvoření ochranné hladiny protilátek dochází asi za měsíc po očkování. Proto je vhodné, aby bylo 

provedeno s předstihem. Nejlépe je nechat se očkovat v období říjen – listopad. Pro případ, že by se 

nákaza objevila neobvykle dříve. Není to ale podmínkou. Očkování lze bez rizika poškození zdraví 

provést i v průběhu epidemie. Organizmus by ale mohl mít málo času na vytvoření imunity. Ochrana 

po očkování proti „sezónní“ chřipce trvá obvykle 6-12 měsíců.  

Očkování proti chřipce nemá 100% účinnost, ale významně omezuje výskyt těžkých forem a 

závažných komplikací. Jeho efektivita závisí též na stavu imunitního systému a pohybuje se obvykle 

v oblasti 60 – 90%.   

V České republice jsou používány inaktivované, tedy neživé vakcíny proti chřipce. Z toho vyplývá, že 

po očkování nelze onemocnět chřipkou. Mezi nejčastější místní nežádoucí reakce po očkování patří 

bolestivost, zčervenání a svědění v místě vpichu. Tyto potíže obvykle do 1-2 dnů odezní.  

Složení vakcín u nás odpovídá doporučení Světové zdravotnické organizace, rozhodnutím EU a je 

stanoveno každoročně vždy pro danou sezonu. Vychází ze sledování aktuálně cirkulujících virů 

chřipky. Pro sezonu 2017/2018 je v ČR poprvé k dispozici tetravalentní vakcína, která obsahuje 2 

kmeny viru A a dva kmeny viru B. Současně je možnost nechat se očkovat trivalentní vakcínou, která 

obsahuje stejné 2 viry typu A a pouze jeden vir typu B. 
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Očkování včetně očkovací látky je hrazeno z prostředků zdravotního pojištění (zák. č. 48/1997 

Sb.) osobám ve věku 65 let a více a osobám jakéhokoliv věku (včetně dětí) s chronickým stavem, 

zahrnujícím následující kategorie nemocí: chronická onemocnění dýchacího systému včetně diagnózy 

asthma bronchiale, chronická onemocnění srdce a cév, chronická onemocnění ledvin a jater, chronická 

metabolická onemocnění včetně diabetu, osoby s nedostatečností imunitního systému (vrozenou nebo 

získanou), osoby s poruchou funkce průdušek a plic (tj. včetně poruch respiračních funkcí po poranění 

mozku, míchy, v důsledku křečových stavů nebo dalších neurologických či svalových poruch). 

Vakcinace proti chřipce je dále doporučována - těhotným ženám v kterékoliv fázi těhotenství                  

a ženám, které plánují těhotenství během chřipkové sezóny; osobám, které zvyšují možnost nákazy 

rizikových skupin uvedených výše tj. osobám pečujícím o rizikové skupiny osob (zdravotníci                        

a sociální pracovníci); osobám žijícím s rizikovými osobami v domácnosti; osobám, které jsou                   

v kontaktu s rizikovými osobami nebo jsou při výkonu svého zaměstnání vystaveny zvýšenému 

nebezpečí chřipkové infekce - zaměstnanci pošt, obchodů, služeb, pracovníci ve školství, dopravě 

apod. 

V době zvýšeného "řádění" chřipky je důležité vyhnout se pobytu ve společnosti většího 

množství lidí. Nenavštěvovat kina, divadla, supermarkety. Omezit na minimum i cestování                     

v prostředcích hromadné dopravy. Přiměřeně teple se oblékat, zajistit tělu dostatek spánku                   

a odpočinku. Nezapomínat na přiměřenou pohybovou aktivitu nejlépe na čerstvém vzduchu, na 

dostatečný příjem tekutin a pestrou vyváženou stravu. Dodržování základních hygienických 

návyků tj. zakrývat si ústa při kašli a kýchání a často a důkladně si po kašli a kýchání mýt ruce 

by mělo být samozřejmostí. 

V případě počínajícího akutního respiračního onemocnění je důležité věnovat zdravotním 

potížím maximální pozornost. Ulehnout, přijímat dostatek tekutin, vitaminů, omezit fyzickou                  

a duševní námahu. O závažnosti následků nákazy viry se rozhoduje právě v tomto období.  
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