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Chřipka a očkování zdravotníků
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Výročí 100 let od španělské chřipky (1918-1920)

Podceňování významu 

očkování proti chřipce

50 – 100 milionů obětí

(více než obě světové války dohromady)



• Jedno z nejvíce kontroverzně vnímaných očkování 

• PROČ?

• Záměna s jinými ARO (rýmička, kašílek)

• Podcenění klinické závažnosti chřipky (banální onemocnění)

• Nejsou reálná data o dopadech chřipky

• Složení vakcíny se každý rok mění

• Nízká účinnost vakcín, aneb po očkování jsem stejně 

onemocněl 

• Strach z nežádoucích účinků – vakcíny jsou prý vysoce 

reaktogenní

• Proč bych se očkoval – já nebyl nikdy nemocen
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Chřipka a očkování

Podceňování významu 

očkování proti chřipce
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Vnímání významu očkování proti chřipce

Nejvíce významná očkování 
• studenti VŠ v HK (2017)

Nejvýznamnější očkování dospělých
• osoby ve věku ≥ 18 let (2012)

Která očkování jste v dospělosti 

podstoupili?
• osoby ve věku ≥ 50 let (2013)



• Každoročně postihne 5 – 15 % populace

• V EU ročně 
• 40-50 mil symptomatických případů

• 15-70 000 úmrtí na komplikace chřipky

• V ČR ročně 
• 7-16 000 hospitalizovaných, 1500-2000 úmrtí 

• Vyšší morbidita a mortalita (= rizikové skupiny)

• Děti <5 let

• Osoby >65 let

• Osoby s chronickým onemocněním
• Těhotné ženy

• Nejvíce úmrtí asociovaných s chřipkou v rozvinutých zemích 

- u seniorů (>65 let věku)

Chřipka
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Vibound C et al Emerg Infect Dis 2004; Cox NJ, Subbarao K. Influenza. Lancet 1999; Nichol KL. Arch Intern Med 2001; Kyncl J et al Eur J Epidemiol

2005; www.who.int;  https://ecdc.europa.eu



• U zdravých dospělých (<50 let) zpravidla není vysoce 

závažná (návštěvy ambulance, pracovní neschopnost)

Chřipka u dospělých
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Fleming DM. Influenza-attributable burden in United Kingdom. Epidemiol Infect 2016; 144:537-47

Věk >65 let

Závažnost

Komplikace

Mortalita
Komorbidity

Riziko 

závažného 

průběhu



Infekce
Chronické 

onemocnění
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Komplikace, hospitalizace, vyšší náklady na léčbu, 

zhoršení kvality života, vyšší riziko úmrtí

Závažnější průběh, komplikace, 

hospitalizace, následky, úmrtí

dekompenzace

Infekční nemoci (chřipka) u chronicky nemocných 

aneb PROČ vlastně očkovat? PREVENCE!



Očkování proti chřipce a dopad na mortalitu               

u chronických onemocnění
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Wang CS et al Vaccine 2007;25(7):1196-1203  
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Cause of mortality a P<0.0001. b P<0.05.

“Influenza vaccine is strongly associated with a lower mortality risk, not only for pneumonia 

and COPD, but also for other major cause-specific mortalities, which indicates that influenza 

vaccination might reduce the domino effects of complications from influenza in the elderly.”



www.mzcr.cz

Víte, že existuje národní doporučení NIKO                     

k očkování proti chřipce ???
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Očkování proti chřipce v ČR
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• Doporučení ČVS 2017 - Preference tetravalentní vakcíny

• Reakce na současnou cirkulaci dvou linií viru typu B 

• Širší ochrana / zvýšení celkové účinnosti 

• 2018/2019 – dostupné a plně hrazené tetravalentní vakcíny

• Očkování hrazené 

• U osob >65 let

• U osob s onemocněním srdce a cév, dýchacích cest, ledvin, 

diabetem, po splenektomii, po transplantaci krvetvorných 

buněk …

• U osob umístěných v zařízeních dlouhodobé lůžkové péče …

Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění §30.



• Z 30 odpovídajících EU zemí

• 29 zemí má doporučení očkovat HCW

• 25 zemí - všechny / 4 země - některé skupiny

• Ve všech EU zemích – očkování dobrovolné
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Doporučení očkování proti chřipce u HCW          
(EU, 2014/2015)

ECDC. Seasonal influenza vaccination in Europe. Vaccination recommendations and coverage rates in the EU Member States for eight influenza 

seasons: 2007–2008 to 2014–2015. Stockholm: ECDC; 2017.
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ECDC. Seasonal influenza vaccination in Europe. Vaccination recommendations and coverage rates in the EU Member States for eight influenza 

seasons: 2007–2008 to 2014–2015. Stockholm: ECDC; 2017.

Proočkovanost proti chřipce u starších osob                      
(EU, 2007/2008 - 2014/2015)

25 %
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ECDC. Seasonal influenza vaccination in Europe. Vaccination recommendations and coverage rates in the EU Member States for eight influenza 

seasons: 2007–2008 to 2014–2015. Stockholm: ECDC; 2017.

Proočkovanost proti chřipce u HCW                      
(EU, 2007/2008 - 2014/2015)

??

CZ



Sezóna 2017-2018

92 % v nemocnicích
75 % v ambulantních zařízeních
67 % v zařízeních dlouhodobé  

péče

79 % u všech zdravotníků
96 % u lékařů
91 % u sester

95% v zařízeních, kde je očkování 
„povinné“

48% v zařízeních, kde není 
vyžadováno, podporováno 
a nabízeno

Black CL. Influenza Vaccination Coverage Among Health Care Personnel - United States, 2017–18 Influenza Season. MMWR , 2018, 67(38). 

Procento HCW očkovaných proti chřipce podle typu 

zařízení a podle zaměstnání (USA, 2010/2011 - 2017/2018)



Příznaky

2-7 dní
Čas do úplného 

uzdravení (i týdny)

Inkubační 

doba

1-4 dní

Infekce 

virem 

chřipky

∕∕

Vzduch

(inf. aerosol)
Přímý 

kontakt 

Kontaminované 

předměty

Přibližně 10 dní, i déle

Období nakažlivosti

Fáze chřipky

• Zdroj nákazy - infikovaný člověk, a to již na konci inkubační 

doby (symptomatické i asymptomatické onemocnění)

• Vylučování viru 

• Začíná 12-24 hod před prvními příznaky

• Trvá 5-10 dnů (u dětí i až 2-3 týdny) Riziko šíření



• Ochrana zdraví vlastní osoby 
+ snižuje riziko onemocnění chřipkou 

(→ nižší frekvence respiračních infekcí)

+ snižuje riziko závažného průběhu a komplikací

(chřipka i chronická onemocnění)

+ snížení rizika onemocnění u blízkých osob

+ omezení pracovní absence

+ ekonomické dopady
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Proč očkovat HCW proti chřipce ?

HCW Pacient

Ostatní 

pacienti

Rodina,

komunita

Ostatní 

HCW

Rodina

Komunita

HCW jsou ve vyšším riziku expozice 

respiračním patogenům



• Ochrana zdraví pacientů 
+ HCW mohou být zdrojem nosokomiálních infekcí 

(postižení pacientů, ale i ostatních HCW)

+ snižuje riziko onemocnění a závažného průběhu 

(chřipka i chronická základní onemocnění)

+ udržení kvality života 

17

Proč očkovat HCW proti chřipce ?

HCW Pacient

Ostatní 

pacienti

Rodina,

komunita

Ostatní 

HCW

Rodina

Komunita

HCW jsou ve vyšším riziku expozice 

respiračním patogenům

• Dopady na zdravotní systém
+ snížení rizika nedostatku personálu v době epidemie

+ snížení ekonomických dopadů onemocnění 

+ podpora kvality poskytované péče



Vaccination of health-care workers was associated 

with a substantial decrease in mortality among patients.
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Efekt očkování HCW na mortalitu pacientů

Carman WF. Effects of influenza vaccination of health-care workers on mortality of elderly people in long-term care: a randomised controlled 

trial. Lancet. 2000;355(9198):93-7.



Bariéry očkování HCW Faktory podporující očkování HCW

Nedostatečné vědomosti o rizicích 
onemocnění a způsobů šíření

Chřipka je závažné onemocnění

Očkovat by se měly pouze rizikové skupiny 
nemocných

Prodělání chřipky nebo zkušenost u známého

Nejsem v riziku onemocnění Věk nad 45 let

Obava z nežádoucích reakcí po očkování Očkování je bezpečné

Očkování je neúčinné Předchozí vakcinace

Nedostatek času Strategie podpory očkování

Nedostatek vakcín Snadná dostupnost očkování

Platba za očkování Očkování zdarma

Obava z injekcí

Proočkovanost kolísá na úrovni 

zemí, měst, zdravotnických 

zařízení, oddělení, profesí, …



A co závěrem?
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• Chřipka je závažné onemocnění

• Navzdory relativně krátkému trvání nemoci a krátké sezóně v roce 

– velká zdravotnická i ekonomická zátěž

• Očkování je nejefektivnější způsob prevence chřipky

• Snižuje riziko onemocnění, komplikací, hospitalizace a úmrtí na chřipku

• Snižuje riziko dekompenzace chronických onemocnění 

• Dlouhodobě využívané a bezpečné

• Očkování HCW proti chřipce je významné z důvodu ochrany

• Osobní / rodiny / pacientů

• Zejména ARO, JIP, onkologie, hematologie, infekce, pediatrie, 

emergency, transplantační jednotky, péče o imunosuprimované

pacienty, LDN, domovy důchodců …  

• Vakcinační strategie – očkování HCW dobrovolné / povinné?



• Nezbytnost změny vnímání významu očkování

• Ne pouze chřipka, ALE prevence komplikací základního 

chronického onemocnění

• Očkování proti chřipce by mělo být vnímáno jako  

standardní součást 

• prevence u HCW

• péče o osoby s chronickým onemocněním a u seniorů
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Domů na zamyšlení
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Děkuji za pozornost

ISBN:  978-80-204-4655-8

1. Vysoce nebezpečné nákazy – charakteristika (J. Smetana) 

2. Historie epidemií VNN (M. Špliňo)

3. Nejvýznamnější VNN dnešní doby (M. Trojánek, J. Kynčl, A. Rybka )

4. Biologická ochrana a principy použití osobních ochranných 

pracovních prostředků (J. Smetana)

5. Systém řešení výskytu VNN v ČR (J. Smetana) 

6. VNN a úkoly pro krajského epidemiologa (P. Pazdiora)

7. VNN na palubě letadla (Z. Jágrová) 

8. Riziko VNN při poskytování zdravotní péče (L. Hobzová)

9. Národní centrum pro izolaci a léčbu VNN, Nemocnice Na Bulovce

(H. Roháčová) 

10. VNN a systém biologické ochrany AČR (A. Rybka) 

11. Zneužití biologických agens, bioterorismus a VNN (J. Smetana)

12. Očkování proti vysoce nebezpečným nákazám (R. Chlíbek)

13. Diagnostika VNN v ČR a zahraniční spolupráce (M. Fajfr)

14. Migrace a infekční nemoci (J. Prattingerová)


