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TK 25.10.2018 – „Je optimálny čas dať sa zaočkovať proti chrípke" 
 



Chrípka  

• patrí medzi akútne respiračné ochorenia (ARO) s typickou zimnou sezonalitou a 
vysokou chorobnosťou  

• Na Slovensku sa vykonáva surveillance chrípky a chrípke podobných ochorení 
(CHPO) pomocou siete hlásiacich lekárov – VLD a VLDD.  

• Monitoring  etiológie CHPO vykonávajú  tzv. sentineloví lekári 
 

• Chrípka s komplikáciami a  závažným priebehom si vyžaduje hospitalizáciu a môže 
viesť aj k úmrtiam. 

  
• Niektoré fatálne prípady unikajú hláseniu a evidencii (koľko?) 
  
• Záťaž populácie spôsobená vírusom chrípky je často podceňovaná.  

 



VÝSKYT ARO A CHPO PODĽA KALENDÁRNYCH TÝŽDŇOV, SR,    CHRÍPKOVÉ 
SEZÓNY 2017/2018 A 2016/2017  

1 603 125 prípadov ARO, z toho 196 942 prípadov ChPO  



ROZDELENIE LABORATÓRNE POTVRDENÝCH VÍRUSOV CHRÍPKY, SR, 
CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2017/2018, N=593, A (118, 19,9 %) + B (475, 80,1 %)  



 
DETEKCIA VÍRUSOV CHRÍPKY V EURÓPSKOM REGIÓNE (EÚ/EEA) PODĽA 
KALENDÁRNYCH TÝŽDŇOV, SENTINELOVÉ VZORKY, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 

2017/2018   
  
  



Distribúcia vírusov chrípky v sezóne 2017-2018, 



CHPO, VEKOVO-ŠPECIFICKÁ CHOROBNOSŤ, SR,  
CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2017/2018   

  



CHOROBNOSŤ NA ARO A CHPO A POČET ZARIADENÍ  s PRERUŠENÝM 
VÝCHOVNOVZDELÁVACÍM  PROCESOM PODĽA KALENDÁRNYCH TÝŽDŇOV, 

SR, CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2017/2018  

Sociálno-výchovný dopad 



VÝSKYT KOMPLIKÁCIÍ Z CELKOVÉHO POČTU ARO, SR,  
CHRÍPKOVÁ SEZÓNA 2017/2018   

  



Vrcholy ARO a úmrt. – simultánne  
 
Oneskorenie 1,36 týždňa 
Následkom chrípky zomrie ročne 
 viac ako 800 osôb v SR 

  vrchol chorobnosti ARO 
 
  vrchol celk.úmrtnosti 

Chorobnosť na ARO a celková úmrtnosť podľa kalend. týždňov 



Počet celk.úmrtí v jednotlivých kalendárnych týždňoch 

+   Úmrtia v týždňoch chrípk.epidémie 
 
• Úmrtia mimo chrípk.epidémie 

 
      Model: Očak. úmrt.bez chríp.aktivity 
      Model: Očak. úmrt. s chríp.aktivitou 

V týždňoch chrípk.epidémie je 
oveľa vyšší počet úmrtí nad 
očakávanou úmrtnosťou 



  Rozdiel pozor./očak.úmrtia Počet celk.úmrtí nad 
hladinu tolerancie  
(v epid.obdobiach)  

Sezóna  absolútne čísla miera na 100,000 obyv. 

2007-2008 570 10,53 343 
2008-2009 1566 28,90 648 
2009-2010 1010 18,61 595 
2010-2011 1703 31,55 695 
2011-2012 1639 30,32 659 
2012-2013 2270 41,93 1080 
2013-2014 210 3,87 366 
2014-2015 2878 53,07 1386 
2015-2016 -521 -9,60 503 
2016-2017 3703 68,19 1880 
Priemer 1503 27,74 816 

Charakteristika chrípkových sezón  

Počet excesívnych 
(nadmerných) úmrti 
priemerne: 
 
- 1503 v jednotlivých 

rokoch 
 

- 816 v týždňoch 
chríp.epidémie 



Porovnanie  

• Slovensko: priemerne 1503 úmrtí ročne (3%) a 816 v období 
chrípkovej epidémie sú pripísateľné chrípke 

• Česká republika: priemerne 2661 (2,17%) úmrtí ročne a 1125 v 
období chrípkovej epidémie sú pripísateľné chrípke (Kynčl, 2005) 

• Holandsko: 17,6% celk.mortality v zimných sezónach (Nielsen, 2018) 
• USA: 2,2% celk.mortality (CDC) 

 
• Kódovanie príčin úmrtí podhodnocuje počet úmrtí na chrípku 
• Štatistické modelovanie odhadu nadmernej úmrtnosti poskytuje 

náhľad do skutočného dopadu chrípky  
 



Rizikové skupiny 

• Tehotné 
• Obézni  
• Osoby nad 60 rokov veku, deti do 2 rokov 
• Osoby chronicky choré ( DM, KVCh, CHOCHP, imunosupresívni 

pacienti,...) 
• Osoby pracovne exponované  väčšiemu hromadeniu osôb – 

zdravotníci, MHD, pošty, obchody, školy 



Možnosti prevencie 

• Zdravý spôsob života 
• Zvýšený prísun vitamínov v predsezónnom a sezónnom období 
• Vyhýbanie sa  priestorom s  nahromadením sa osôb (kiná, divadlá, koncerty, 

hromadná doprava, obchody,..... 
• Vetranie  
• Umývanie rúk 
• Osobná hygiena (pri smrkaní, kýchaní, kašľaní,....) 
• Očkovanie - Kto? 
   - rizikové skupiny 
   - očkovať sa môžu všetci, ktorí sa chcú vyhnúť počas zimnej   
     sezóny chrípke  
 



ZAOČKOVANOSŤ CELKOVEJ POPULÁCIE PODĽA CHRÍPKOVÝCH SEZÓN V 
SLOVENSKEJ REPUBLIKE (%)  

Realita na Slovensku 

Odporúčanie  expertov SZO: 30% 



Zaočkovanosť seniorov v rôznych krajinách 
sveta,2017/2018  

Odporúčanie expertov SZO: 70% 



Zloženie vakcín proti chrípke na sezónu 2018/2019 

Troj - valentná vakcína 
Vakcína spĺňa požiadavky SZO 
a rozhodnutia EÚ  
pre sezónu 2018/2019 
 (severná pologuľa)  

4 – valentná vakcína 

A A/Singapore/19/2016(H3N2)-like virus 



Zdroj: www.who.int 



Čo napomáha šíreniu chrípky 

Vedeli ste, že... 
  
• ...vírus chrípky prežije na hladkom povrchu stola až 30 dní? 
• ...v oblečení a papierových vreckovkách sa vírus drží až 12 hodín? 
• ...na rukách vírus prežije až 5 minút? 
• ...pri kýchnutí sa vírus šíri až do vzdialenosti 1,5 metra? 
• ...na papierových bankovkách zostáva chrípkový vírus infekčný až 3 dni 
• ...jediný človek chorý na chrípku môže v lietadle nakaziť až 70 % pasažierov 
  

 



Týždeň povedomia a zvýšenia znalostí o chrípke a 
význame očkovania, SZO + ECDC 



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 
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