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Tisková zpráva 

OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE MEZI ZDRAVOTNÍKY V  ORDINACÍCH PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ PRO DOSPĚLÉ A 

PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ PRO DĚTI A DOROST V LIBERECKÉM KRAJI 

Chřipka je nakažlivé onemocnění způsobené viry chřipky. Odhaduje se, že chřipka každý rok postihne 5-

10 % dospělých a 20-30 % dětí. Rizikovými skupinami, u kterých častěji dochází k závažnému průběhu 

chřipky, jsou: těhotné ženy, děti mladší 5 let, senioři a osoby se základním onemocněním jako je astma, 

chronické onemocnění srdce, plic, ledvin, jater či HIV/AIDS. 

Očkování je často citováno jako nejefektivnější způsob jak bránit šíření onemocnění, přesto se v loňské 

sezóně v Libereckém kraji nechalo naočkovat pouze 5,6 % populace. Je dokumentováno, že 

v rozhodovacím procesu, zda se nechat nebo nenechat očkovat hrají významnou roli doporučení 

poskytovatelů zdravotních služeb. Praktičtí lékaři bývají zmiňováni jako jeden z nejdůvěryhodnějších 

zdrojů informací o zdravotních rizicích. 

Česká legislativa zdravotnickým pracovníkům očkování proti chřipce neukládá. Národní imunizační 

komise však lidem pečujícím o rizikové osoby, u kterých častěji dochází k závažnému průběhu chřipky, 

očkování proti sezónní chřipce doporučuje. Jedná se zejména o zdravotníky či sociální pracovníky. Podle 

zprávy Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí byla proočkovanost zdravotnických 

pracovníků v sezóně 2014-2015 v rozmezí 5 %-55 %. Údaje k tomuto zjištění poskytlo 17 států EU/EEA. 

V České republice oficiální statistiky, které by tento ukazatel sledovaly, k dispozici nejsou.  

Z tohoto důvodu KHS LK provedla v období od 

18. do 31. října 2018 online průzkum, ve 

kterém požádala všechny praktické lékaře pro 

dospělé a praktické lékaře pro děti a dorost v 

Libereckém kraji a jejich zdravotní sestry, aby 

odpověděli na otázku, zda jsou v letošní sezóně 

očkováni proti chřipce nebo zda své očkování 

plánují.  

Osloveno bylo všech 297 ordinací 

v Libereckém kraji, z nichž odpovědělo 153 tj. 

52 % dotázaných. Průzkumu se účastnilo 108 

praktických lékařů pro dospělé a 49 sester 

z jejich ordinací, 45 praktických lékařů pro děti a dorost a 23 sester z jejich ordinací a jeden 

nezdravotnický pracovník. Z celkového počtu 226 respondentů se 81 nechalo očkovat, 58 očkování 

plánuje a 87 nebylo očkováno a ani očkování v sezóně 2018/2019 neplánuje. 

Proočkovanost proti sezónní chřipce v sezóně 2018/2019 je u respondentů průzkumu 36 %. Pokud se 

nechají naočkovat i ti, kteří uvedli, že očkování plánují, proočkovanost by byla 62 % a to je dobrá zpráva 

v boji proti chřipce. Je vědecky prokázáno, že poskytovatelé zdravotních služeb, kteří jsou sami očkováni 

nebo zamýšlí se nechat naočkovat, častěji doporučují očkování svým pacientům.   
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