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TISKOVÁ ZPRÁVA 
CHŘIPKA A VÝZNAM OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE 

Současné podzimní období je nejvhodnější dobou k očkování proti chřipce. Ta přichází zpravidla v druhé 
polovině ledna a v únoru. Pro podzimní měsíce jsou typické spíše akutní respirační infekce vyvolané 
jinými než chřipkovými viry. Očkování začíná chránit před onemocněním zhruba 14 dní po aplikaci 
vakcíny a ochrana trvá obvykle 6-12 měsíců. 

Právě očkování je nejefektivnější prevencí chřipky. Je určeno všem, u kterých je žádoucí snížit 
pravděpodobnost chřipkové infekce. Jedná se zejména o lidi, u kterých by onemocnění chřipkou mohlo 
vést ke zhoršení základního onemocnění; o lidi, u nichž existuje vysoké riziko komplikací po onemocnění 
chřipkou; o lidi vystavené zvýšenému riziku infekce v zaměstnání a o ty, kteří by mohly přenést chřipku 
na vysoce rizikové skupiny.  

Tento výčet neznamená, že by u ostatních osob očkování nemělo být zvažováno a prováděno. Naopak. 
S ohledem na skutečnost, že město Liberec očekává právě v době, kdy obvykle přichází chřipková 
epidemie ojedinělou sportovní událost – FIS Mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009 – 
se kterou se navíc očekává příjezd velkého počtu lidí ze všech 5 kontinentů světa, doporučujeme 
předejít komplikacím chřipky včasným očkováním. 

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%. Právě z těchto důvodů zdravotní pojišťovny přispívají svým pojištěncům na 
úhradu vakcíny formou různých programů. Vzhledem k tomu, že cena vakcíny se pohybuje kolem cca 
200,- Kč pokryje příspěvek většinou celou částku.  

Na vakcínu proti sezónní chřipce dále přispívají zdravotní pojišťovny dle vyhlášky č.63/2007 Sb., 
úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely v platném znění,  pacientům nad 65 let věku, nebo 
pacientům po splenektomii (odstranění sleziny), po transplantaci krvetvorných buněk, pacientům, kteří 
trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév; závažným chronickým 
farmakologicky řešeným onemocněním dýchacích cest, závažným chronickým farmakologicky řešeným 
onemocněním ledvin nebo diabetem, pokud nejsou očkováni dle vyhlášky o očkování proti infekčním 
nemocem.  

Účinnost vakcín závisí na antigenní podobnosti kmene viru chřipky použitého ve vakcíně s aktuálně 
cirkulujícími viry. Vakcína pro sezónu 2008-2009 obsahuje 3 nové kmeny A/Brisbane/59/2007 (H1N1)-
like virus, A /Brisbane/10/2007(H3N2)-like virus a B Florida /4/2006-like virus. Efektivita očkování 
závisí také na věku a stavu imunitního systému jedince. U osob mladších 65 let je efektivita 70-90 %. U 
starších lidí je vakcinace efektivní pouze v 30-40 % v prevenci onemocnění, ale v 50-60 % zabrání 
hospitalizacím z důvodu onemocnění chřipkou a v 80% zabrání úmrtí v souvislosti s chřipkou u starých 
lidí. Např. v  roce 2007 zemřelo v ČR 2500 lidí v přímé souvislosti s onemocněním chřipkou. 

Očkování se provádí v ordinacích praktických lékařů, pediatrů a zdravotních ústavů.  
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