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V Liberci 12. íjna 2015 

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. 

Ch ipka atakuje nejen naše zdraví a ohrožuje životy, ale krade nám i peníze z pen ženky. Na základ  
farmakoekonomické analýzy provedené v roce 2012 spole ností Pharma Projects s.r.o., víme, že 
každému zam stnanci ve v kové podskupin  15-64 let, který onemocní ch ipkou, vznikají náklady v 
pr rné výši 4 143 K , které tvo í p evážn  „ušlý „ istý p íjem a také poplatky ve zdravotnických 
za ízeních a platby za pojiš ovnami nehrazené léky. Ve srovnání s touto ástkou stojí o kování proti 
ch ipce v pr ru 400 K . P estože ch ipka je onemocn ní, které trvá obvykle 7 dní a nevzniká tedy 
nárok na výplatu nemocenského a lé í se obvykle jen symptomy, vznikají náklady i zdravotním 
pojiš ovnám a to v pr ru 2 445 K . Pokud se podíváme na náklady ješt  d kladn ji a zapo ítáme 
návšt vy léka e, pracovní neschopnosti, komplikace ch ipky, hospitalizace, dostaneme se na celkové 
náklady 58 696 K  za jedno onemocn ní ch ipkou. Na t chto nákladech se podílí z 55% stát, z 34% 
zam stnavatel a z 4% zdravotní pojiš ovna. 

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 2015/2016 pro severní polokouli obsahují 
virus ch ipky následujících kmen : A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-like virus; 
A/Switzerland/9715293/2013(H3N2-like virus, B/Phuket/3073/2013-like virus. Složení vakcíny je 
v souladu s doporu ením Sv tové zdravotnické organizace pro severní polokouli a rozhodnutím EU pro 
sezónu 2015/2016. 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 

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 . 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, 
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 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. 

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.) 
Dále se doporu uje o kování osobám, které p i svém pracovním výkonu jsou vystaveny zvýšenému 
nebezpe í ch ipkové infekce (zejména zdravotníci nebo personál v ústavech sociální pé e 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.  

Proti ch ipce se b žn  doporu uje o kovat v období p ed p edpokládaným výskytem ch ipky, tj. od zá í 
do poloviny prosince. O kovat však lze také v období sezónního výskytu ch ipky, je ale t eba, aby se 

kovaná zdravá osoba vyvarovala možného kontaktu s touto infekcí, a to minimáln  14 dní po o kování, 
tj. dokud u ní nedojde k vytvo ení dostate né postvakcina ní imunity. Pozdní o kování nemá vliv na 
kvalitu imunitní odpov di, nezvyšuje riziko nežádoucích ú ink  ani nezhoršuje pr h p ípadného 
onemocn ní ch ipkou. 

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. 

V sezón  2014/15 byl ve všech okresech Libereckého kraje epidemický práh výskytu akutních 
respira ních infekcí (1600-1700 p ípad  na 100 000 obyvatel) opakovan  p ekro en, zejména pak 
v okrese Semily. Laboratorn  bylo v LK prokázáno 186 p ípad  ch ipky typu A, 20x byla prokázána 
ch ipka typu B.  Bylo zaznamenáno 19 závažných pr  onemocn ní ch ipkou (hospitalizace na 
odd leních ARO i JIP). V souvislosti s potvrzeným onemocn ním ch ipkou bylo v Libereckém kraji 
hlášeno dev t úmrtí (4 pacienti zem eli na ch ipku, 5 s ch ipkou). 
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