
Reakce KHS LK na text Jana Šebelky zveřejněný v MF Dnes – 29.11.08 – Kraj Liberecký 
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (dále jen „KHS LK“) reaguje tímto na 
níže uvedená tvrzení Jana Šebelky, publikovaná dne 29.11.08 v textu 7 dní v kraji glosář uplynulého 
týdne 
„Hygienici přes média doporučují občanům Liberce, aby se nechali včas očkovat proti chřipce, kterou by se mohli, 
a teď pozor (!), nakazit od návštěvníků MS 2009 v klasickém lyžování.“ 

Posláním KHS jako orgánu ochrany veřejného zdraví je chránit veřejné zdraví mj. i v oblasti infekčních 
onemocnění, mezi které patří i zmíněná chřipka. KHS LK ve své tiskové zprávě upozorňuje, že ojedinělá 
sportovní událost SKI 2009 se koná v době, pro kterou je výskyt chřipky příznačný, dokonce se dá  
předpokládat její epidemický výskyt. Velká koncentrace lidí, která bezpochyby bude průvodním jevem 
této sportovní události, může výrazně usnadnit a zrychlit šíření chřipky – a tím zkomplikovat průběh 
šampionátu.  
„Hygienická stanice doporučuje očkování proti chřipce, jakoby neexistovalo nic jiného. Třeba otužování, zdravá 
strava, pobyt na čerstvém vzduchu nebo sport.“ 

Očkování proti chřipce je kauzální prevencí onemocnění chřipkou. Čím více je očkovaných, tedy proti 
infekci odolných jedinců, tím méně se onemocnění v populaci šíří. V České republice je velmi nízká 
proočkovanost populace a to cca 7% ve srovnání s evropským průměrem, který je 22%.  

Zdravý životní styl – otužování, zdravá strava, dostatek vitaminů, dostatek pohybu, dostatek spánku – 
jsou  významnými preventivními opatřeními proti chřipce, nikoli kauzálními.  
„Možná se mýlím, ale dělá to na mě dojem, že doporučování očkování je pro hygieniky dobrý kšeft.“ 

Osvětová činnost není pro KHS LK obchodem. KHS LK očkovací látky neobjednává a z počtu 
naočkovaných jedinců má toliko „odborný profit“ tj. naději, že se podaří snížit šíření této závažné              
a podceňované infekční choroby.  

Původní znění tiskové zprávy KHS LK na www.khslbc.cz\tiskové zprávy.  
 

http://www.khslbc.cz/tisk_zpravy/tisk_zpravy_2008/ock_chripka.pdf

