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TISKOVÁ ZPRÁVA  

CHŘIPKA A VÝZNAM OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE  
V podzimních měsících zaznamenáváme zpravidla zvýšený výskyt akutních respiračních infekcí 
způsobovaných jinými než chřipkovými viry. Viry „klasické chřipky“ se většinou objevují v lednu či 
únoru. V letošním roce je však epidemiologická situace v ČR zcela odlišná. 

V Libereckém kraji evidujeme ve 48. KT 144 onemocnění nemocemi podobnými chřipce na 100 000 
obyvatel. Nemocnost akutními respiračními infekcemi je 1793 nemocných na 100 000 obyvatel, což je 
pod úrovní celorepublikového průměru a pod epidemickým prahem.  

V současné době však nelze odhadnout, jak se bude epidemiologická situace dále vyvíjet, objeví-li se po 
vánocích kromě viru chřipky Pandemic (H1N1) 2009, který cirkuluje v současné době, také viry sezónní 
chřipky A či B. Současná cirkulace pandemického a sezónních kmenů chřipky totiž představuje i riziko 
zkřížení těchto virů.  

Zmírnit průběh onemocnění chřipkou, částečně nebo zcela ochránit před onemocněním může očkování 
proti „ běžné“sezónní chřipce. V uplynulých letech bylo odborníky jako nejvhodnější období pro 
očkování uváděno období říjen-listopad. Letos v souvislosti s pandemií chřipky a faktem, že v současné 
době se sezónní chřipka A vyskytuje jen ojediněle a nikdo v současné chvíli neumí říci, jak bude situace 
vypadat v následujícím období, je odborníky doporučováno nechat se očkovat ještě i v současné době. 
Očkování proti sezónní chřipce nahrávají i další odborné důkazy o tom, že očkování proti sezónní chřipce 
může zmírnit event. zcela ochránit proti chřipce způsobené virem Pandemic (H1N1) 2009. Ochrana je 
způsobena bílkovinnými součástmi viru chřipky, které obsahují některé typy vakcín proti chřipce tzv. 
štěpené vakcíny. Tyto bílkoviny se u viru chřipky nemění. Po očkování aktivují buněčnou imunitu 
organismu. Ochrana před onemocněním začíná zhruba za čtrnáct dní po očkování. Očkování se provádí 
v ordinacích zdravotních ústavů (očkovací hodiny viz www.zulib.cz) a dále v ordinacích praktických 
lékařů pro dospělé a pediatrů.  

Čím více očkovaných, tedy proti infekci odolných jedinců, tím méně se onemocnění v populaci šíří. 
Efektivita očkování proti sezónní chřipce 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. V České republice umírá ročně na chřipku 2 - 2,5 tisíce lidí.  
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