
Chrípka a možnosti jej prevencie 

            V našich klimatických podmienkach sa začína chrípková sezóna v mesiaci október. Jej 
nástup sa každoročné prejaví vzostupom chorobnosti na akútne respiračné ochorenia a na 
chrípku a chrípke podobné ochorenia. Častým omylom pacientov je, že za chrípku považujú 
každé ochorenie horných dýchacích ciest.  

Chrípka je infekčné ochorenie vyvolané vírusom chrípky. Klinicky prebieha ako 
akútne zápalové ochorenie horných dýchacích ciest. Jej nástup je obvykle náhly, z plného 
zdravia. Často začína zimnicou, bolesťami hlavy, teplota stúpa na 39 – 40 oC. Chorý má 
bolesti svalov a kĺbov, suchý, dráždivý kašeľ, nádchu, pocit sucha a škriabania v hrdle. Ku 
klinickým príznakom dochádza jeden až tri dni od infikovania sa. Pokiaľ nevzniknú 
komplikácie, príznaky do piatich dní odoznejú. Úplné uzdravenie obvykle nastáva až do 
štyroch týždňov od prvých príznakov.  

Komplikácie sa vyskytujú po krátkom období zlepšenia, ku koncu ochorenia. Závisia 
od veku pacienta, s  nárastom po 60. roku života. Ťažký priebeh je u ľudí s chronickými 
dýchacími problémami, u alergikov a ľudí s chorobami kardiovaskulárneho systému. 

Chrípka sa šíri  kašľom, kýchaním, rozprávaním, dýchaním. Pri kýchnutí vznikajú 
rôzne veľké častice, ktoré doletia do vzdialenosti  2-3 m, tie najväčšie  padnú na zem, sú 
súčasťou prachu, ktorý sa pri upratovaní víri (upratovanie, prievan, natriasanie bielizne) a 
môže ho vdýchnuť vnímavá osoba. Menšie častice sa udržujú vo vzduchu, voda sa z nich 
odparí a ostane len vírus obalený bielkovinou z hlienu dýchacích ciest. Je to biologický, 
infekčný aerosól, ktorý je nesený ďalej vzdušnými prúdmi, čo vedie k ďalšiemu šíreniu 
ochorenia, hlavne v uzavretých triedach škôl, škôlok, nemocníc, internátov, kín. Chrípka 
postihuje v populácii takmer vždy 20 - 40 % osôb a rýchlo sa šíri.  

 
 
Najúčinnejšou a najefektívnejšou formou prevencie proti chrípke je očkovanie. 

Princípom očkovania je tvorba špecifických ochranných protilátok, ktoré zabraňujú vzniku 
ochorenia, prípadne zmierňujú jeho priebeh a znižujú nepriaznivé dôsledky chrípky. 
Očkovanie sa odporúča vykonať každý rok. Dať sa zaočkovať je najúčinnejším spôsobom, 
ako chrípke predísť. 

Očkovanie proti chrípke sa vykonáva jednou dávkou očkovacej látky. Deťom do veku 
36 mesiacov, ktoré sú proti chrípke očkované po prvýkrát sa odporúča podať druhú dávku 
očkovacej látky proti chrípke najmenej 4 týždne po podaní prvej dávky. 
 

Kto sa má chrániť očkovaním 

Očkovanie má byť v prvom rade zamerané na ľudí, u ktorých je najvyššia 
pravdepodobnosť vzniku komplikácií, resp. tých, ktorí sú najviac vystavení riziku nákazy. 
Vysoká pravdepodobnosť vzniku komplikácií je u osôb so zníženou obranyschopnosťou 
organizmu.  

Svetová zdravotnícka organizácia odporúča očkovanie proti chrípke predovšetkým pre: 

- tehotné ženy,  
- deti vo veku od šesť mesiacov do päť rokov, 
- staršie osoby, 
- zdravotnícki pracovníci, 



- osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo-cievneho systému, 
metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami. 

Okrem uvedených rizikových skupín sa odporúča očkovanie u osôb, ktoré majú: 

- akýkoľvek stav ohrozenia dýchacích funkcií – osoby s chorobnou obezitou (Body 
Mass Index >40), telesné postihnuté deti a dospelí 

- zníženú obranyschopnosť organizmu v dôsledku liečby alebo ochorenia 
(hematologické ochorenie a infekcia HIV). 

Športovci cestujúci na zahraničné športové súťaže v priebehu chrípkovej sezóny a cestujúci 
do cudziny by mali byť tiež chránení očkovaním v čase predpokladanej epidémie chrípky. 
Očkovanie sa odporúča ponúknuť aj zamestnávateľom na zabránenie prerušenia plynulosti 
chodu ich firiem v priebehu epidémie. Ohrozené sú pracoviská, kde dochádza k úzkemu 
kontaktu veľkého množstva ľudí, napr. zamestnanci bánk, pôšt, obchodov, dopravy 
a podobne. 

Kedy sa dať očkovať     

            Najvhodnejším časom na očkovanie sú mesiace október a november, aby sa včas stihli 
vytvoriť ochranné protilátky. Možno očkovať aj v ďalších zimných mesiacoch, dokonca aj 
v čase zvýšenej aktivity chrípky. Očkovaná osoba však môže ochorieť skôr, ako si stihne 
vytvoriť protilátky, čo trvá približne 10 až 14 dní.  

Kto uhrádza očkovanie      

V chrípkovej sezóne 2016/2017 zdravotné poisťovne uhrádzajú očkovacie látky proti 
chrípke všetkým záujemcom o očkovanie. Simultánne s očkovaním proti chrípke sa odporúča 
podať očkovaciu látku proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam ako prevenciu 
závažných pneumónií, najmä ľuďom s chronickými ochoreniami a seniorom. 

Čo sa týka prevencie, jednou z najjednoduchších a pritom účinných metód ochrany 
pred infekciou je časté, pravidelné umývanie rúk mydlom. Pôvodcovia ochorenia striehnu 
v dopravných prostriedkoch, na kľučkách dverí, zábradliach alebo zvončekoch. Rukami sa 
neustále dotýkame očí, úst, nosa, preto treba ruky neustále udržiavať čisté. 

Ďalšími opatreniami v prevencii chrípky sú pohyb na čerstvom vzduchu, otužovanie, 
šport, prechádzky, dostatočné množstvo spánku. Kto spí menej ako 6 hodín, má oslabený 
imunitný systém. Často je nutné vetrať miestnosti, v ktorých sa zdržiavame, a neprehrievať 
ich. Dôležitou prevenciou je denná konzumácia ovocia, zeleniny, mliečnych výrobkov a 
celozrného pečiva. Obzvlášť vhodné pre ochranu organizmu sú minerálne látky, hlavne zinok 
a selén, taktiež vitamíny A, C, E a B6 (tie sú obsiahnuté v mlieku a v mliečnych výrobkoch, 
ovocí a zelenine, hlavne v mrkve, brokolici, paprike, orechoch, rybách, vajciach a pod.). 
Bližšie informácie o chrípke, prípadne o očkovaní Vám poskytne Váš ošetrujúci lekár, 
s ktorým máte uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 
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