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V Liberci 24. íjna 2014 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

C IPKA 

Ch ipka je nej ast jší lidské infek ní onemocn ní, které každoro  postihne až 10% sv tové populace. 
Na rozdíl od b žných virových infekcí horních dýchacích cest, jež probíhají vesm s mírn , je ch ipka 
závažné celkové onemocn ní, které je každoro  p inou úmrtí tisíc  lidí na celém sv . Ch ipku 
bohužel mnohdy považuje nejen laická ale i odborná ve ejnost za banální infekci. 

kování proti sezónní ch ipce je stále nejlepší a nejlevn jší zp sob, jak snižovat nemocnost a úmrtnost a 
sou asn  nejlepší zp sob, jak omezovat ší ení ch ipky na další vnímavé osoby. ím více osob je 

kováno, tím mén  se onemocn ní v populaci ší í. Ideální as na o kování je asn  na podzim. Po 
kování se p ibližn  za 14 dní vytvo í protilátky, které poskytují ochranu proti vir m obsaženým ve 

vakcín . Ochrana trvá obvykle 6-12 m síc .  

innost vakcín závisí na antigenní podobnosti kmene viru ch ipky použitého ve vakcín  s aktuáln  
cirkulujícími viry ch ipky. Vakcíny proti ch ipce pro sezónu 2014/2015 obsahují virus ch ipky 
následujících kmen : A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-like virus; A/Texas/50/2012 (H3N2-like virus, 
B/Massachusetts/2/2012-like virus. Složení vakcíny je v souladu s doporu ením Sv tové zdravotnické 
organizace pro severní polokouli a rozhodnutím EU pro sezónu 2014/2015. Na rozdíl od jiných b žn  
používaných vakcín, jejichž složení se v pr hu let nijak nem ní, se složení vakcíny proti ch ipce m ní 
každý rok, aby bylo v souladu s kmeny, které budou s nejv tší pravd podobností cirkulovat v následující 
ch ipkové sezón . I proto je nutné absolvovat o kování opakovan  každý rok. 

Mnoho studií ukázalo na benefit o kování proti ch ipce pro osoby starší 65let, potvrdilo, že o kování 
senior  redukuje riziko onemocn ní pneumonií, riziko hospitalizace a úmrtí v pr hu ch ipkové 
epidemie, jestliže kmeny obsažené ve vakcín  jsou stejné nebo podobné s viry aktuáln  cirkulujícími. 
Nap . pozorovací studie provedené ve Spojených státech amerických a ve Velké Británii ukazují, že 
s o kováním proti ch ipce je spojená redukce úmrtí z jakékoliv p iny v 30-50%.  

Národní imuniza ní komise na základ  odborných analýz doporu uje v eské republice o kování                       
u následujících skupin populace: 

 starší osoby – v ková skupina osob ve v ku 65 let a více, 

 osoby jakéhokoli v ku (v etn  d tí) s chronickým stavem, zahrnujícím následující kategorie 
nemocí: 

 chronická onemocn ní dýchacího systému v etn  diagnózy asthma bronchiale, 
 chronická onemocn ní srdce a cév, 
 chronická onemocn ní ledvin a jater, 
 chronická metabolická onemocn ní v etn  diabetu, 
 osoby s nedostate ností imunitního systému (vrozenou nebo získanou), 
 osoby s poruchou funkce pr dušek a plic (tj. v etn  poruch respira ních funkcí po poran ní 

mozku, míchy, v d sledku k ových stav  nebo dalších neurologických i svalových 
poruch). 

V t chto p ípadech je o kování v etn  o kovací látky hrazeno z prost edk  zdravotního pojišt ní na 
základ  zn ní zákona . 48/1997 Sb. 
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Vakcinace proti ch ipce je dále doporu ována: 
 hotným ženám v kterékoliv fázi t hotenství a ženám, které plánují t hotenství b hem ch ipkové 

sezóny, 
 osobám, které zvyšují možnost nákazy rizikových skupin uvedených výše. Pat í mezi n  zejména: 

- osoby, které o rizikové osoby pe ují (zdravotníci a sociální pracovníci), 
- osoby, které žijí s rizikovými osobami v domácnosti, 
- osoby, které jsou v kontaktu s rizikovými osobami (zam stnanci pošt, obchod , služeb, 

pracovníci ve školství, doprav  apod.) 

V eské republice jsou používány trivalentní inaktivované, tedy neživé vakcíny proti ch ipce. Z toho 
vyplývá, že nelze po o kování onemocn t ch ipkou. Riziko t žkého poškození zdraví po o kování proti 
ch ipce je extrémn  malé. Mezi nej ast jší místní nežádoucí reakce po o kování pat í bolestivost, 

ervenání a sv ní v míst  vpichu. Tyto potíže obvykle do 1-2 dn  odezní. Z celkových p echodných 
nežádoucích reakcí se m že objevit teplota, malátnost i bolestivost ve svalech a to obvykle do 6-12 
hodin po o kování. O kování se provádí nej ast ji vpichem do svalu paže, u malých d tí do vn jší strany 
stehna a provádí je prakti tí léka i pro dosp lé, pediat i a dále o kovací centra.  

eská republika se s po ty o kovaných lidí pohybuje na posledních místech v Evrop . V Libereckém kraji 
byla v poslední studii provád né v roce 2013 zjišt na proo kovanost celé populace 5,7%., u osob starších 
65let 25%. 

Ministerstvem zdravotnictví R byl vypracován Národní ak ní plán na zvýšení proo kovanosti proti 
sezónní ch ipce, který byl schválen usnesením vlády eské republiky dne 10.8.2011. Mezi hlavní cíle 
plánu pat í zajišt ní eduka ních kampaní o významu o kování proti sezónní ch ipce, jak pro zdravotnické 
pracovníky, tak pro laickou ve ejnost. Cílem je dosáhnout co nejd íve, nejlépe do zimního období na 

elomu let 2015 a 2016, 75% proo kovanosti proti ch ipce u starších v kových skupin a u osob se 
zdravotním postižením a osob chronicky nemocných, u nichž by onemocn ní ch ipkou mohlo znamenat 
vážné zhoršení základního onemocn ní.  

K zabrán ní ší ení respira ních onemocn ní je krom  o kování proti ch ipce také d ležité dodržovat 
základní  hygienické  návyky tj.  zakrývat  si  ústa  p i  kašli  a  kýchání  a  po  kašli  a  kýchání  si  d kladn  mýt  
ruce. 
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