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SZO odporúča očkovanie najmä rizikovým skupinám:

• tehotné ženy

• zdravotnícki pracovníci

• chronicky choré osoby

• seniori

• deti vo veku 6 m. – 5 r.

WHO. Wkly Epidemiol Rec. 2012;87:471–76. dostupné: 
http://www.who.int/wer/2012/wer8747.pdf

http://www.who.int/wer/2012/wer8747.pdf


Zdravotnícki pracovníci čelia vyššiemu riziku 
infekcie chrípky ako ostatní 

• Meta analýza 29 štúdií s 58 000 sledovanými od 1957-2009

• Zdravotníci majú signifikantne vyššie riziko nákazy chrípkou

• Neočkovaní zdravotníci => 3,43-násobne (CI 1,2-5,6 95%) vyššiu
pravdepodobnosť nakaziť sa chrípkou ako nevakcinovaný zdravý
dospelý človek

1 Kuster, S. P.,et al. Incidence of influenza in healthy adults and healthcare workers: a systematic review and meta-analysis. PLoS One 2011; 6(10):e26239



Epidémie chrípky v zdravotníckych zariadeniach sú bežné

➢ Epidémie nozokomiálnej chrípky boli hlásené z 1 - 4

▪ Neonatologické odd.

▪ JIS

▪ Transplantačné a onkologické odd.

▪ Všeobecné odd.

➢ Až 70% chrípkových infekcií s nozokomiálnym pôvodom 5, 6 

▪ Pacienti s transplantovanými orgánmi

▪ Pri akútnej leukémii

1. Salgado CD et al. Lancet Infect Dis 2002;2:145-55  2. Apisarnthanarak A et al. Infect Control Hosp Epidemiol 2008;29:777-88  3. Malavaud S et al. Transplanation2001;72:535-7

4. Cunney RJ et al. Infect Control Hosp Epidemiol 2000;21:449-54  5. Mauch TJ et al. Paediatrics 1994;94:225-9  6. Whimbey E et al. Bone Marrow Transpl 1994;13:437-40

Marzano A. et al. J Med Virol 2013

Gooskens J et al. JAMA 2009

Chironna M. et al. Euro Surveill. 2010 

Horcajada J.P et al. Respir J 2003.

http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/jama.2009.297


Epidémia chrípky A (H3N2) v zariadení 
dlhodobej starostlivosti na juhu Francúzska

• Zariadenie dlhodobej starostlivosti s kapacitou 
100 lôžok, ktoré sa starajú o zdravotne 
znevýhodnených pacientov s viacerými 
postihnutiami/chorobami 

• Priemerný vek pacientov: 86 rokov

• Priemerný počet patológií: 6

• Priemerná dĺžka pobytu: 6 mesiacov



Šírenie chrípky
- vysoko nákazlivé ochorenie -



Druhé poschodie kliniky

Tretie poschodie kliniky

Prvé poschodie kliniky

Deň 0
Pondelok 01/18 Nové och. = 0

D1 D2 D3 D4 D5 D6

Celkový počet prípadov 0

Prípady / poschodie

0

0

0



Druhé poschodie kliniky

Tretie poschodie kliniky

Prvé poschodie kliniky

Deň 13 MAX
Nedeľa 31.1. Nové och. = +2

D1 D2 D3 D4 D5 D6

Celkový počet prípadov 46

Prípady / poschodie

13

20

13



Kľúčové body

➢ V priebehu 2 týždňov ➔ 69/100 pacientov ochorelo na 

chrípku

➢ 7 zomrelo

➢ 45 pacientov bolo súčasne febrilných

➢ Na chrípku ochorel aj personál – absencie v práci ochromili ošetrovateľskú 

starostlivosť, sťažené zvládanie a manažovanie epidémie

➢ Extrémne rýchle rozšírenie v rámci inštitúcie – nedalo sa zistiť kto koho 

nakazil

➢ Ťažké stavy pacientov sťažovali situáciu

Caranco P. VIIIème Journée Nationale des GROG – Paris, 20 Novembre 2003. http://www.grog.org/documents/CarencoJourneeGROG03.pdf



V zariadeniach dlhodobej starostlivosti môže očkovanie proti 
chrípke ZP  zachrániť životy

➢Randomizovaná klinická kontrolovaná štúdia podľa Potter et al. 1

▪ 1059 pacientov v 12 geriatrických zariadeniach dlhodobej starostlivosti, 

▪ V nemocniciach, kde bola ponúknutá vakcinácia zaočkovaných 61% ZP

▪ Vakcinácia ZP:

• Zníženie mortality pacientov zo 17% na 10% (OR: 0.56; 95% CI, 0.40-0.80)                           

• a zníženie výskytu CHPO (OR, 0.57; 95% CI, 0.34-0.94)

1: Potter et al.. J. Infect. Dis 1997; 175(1)1-6. 2:  Carman et al. Lancet. 2000;335(9198):93-7

➢ Randomizovaná klinická kontrolovaná štúdia podľa Carman et al. 2

▪ ZP v 20 nemocniciach dlhodobej starostlivosti o seniorov, 

▪ zaočkovanosť ZP:  51% v nemocniciach, v ktorých boli ponúkané vakcíny

5% v tých, v ktorých neboli

▪ Úmrtnosť u pacientov:

• 13,6% v nemocniciach s očkovaním

• 22,4% v nemocniciach bez očkovania (p = 0,014)

Očkovanie ZP je 

spojené s významným

poklesom úmrtnosti u 

pacientov.



Prečo by mali byť očkovaní ZP v 
zdravotníckych zariadeniach?

Očkovanie ZP proti chrípke výrazne znižuje:

✓Výskyt chrípke podobných ochorení (CHPO),

✓Úmrtnosť

✓Skracuje hospitalizáciu

u hospitalizovaných 

1 Potter J et col. Journal of Infectious Diseases 1997 175: 1-6.  2 Carman WF et col. The Lancet 2000; 355: 93-7. 3 Hayward AC et col. BMJ 2006;333:1241 

4 Lemaitre M et col.  JAGS 57:1580–1586, 2009.



Prečo by sa mal dať zaočkovať zdravotnícky 
pracovník? 

pretože má zodpovednosť nielen za 

• svoje zdravie, ale aj za 

• zdravie svojej rodiny a 

• zdravie svojich pacientov

Je vzorom pre pacientov!

¾ zdravotníckych pracovníkov chorých na chrípku 
pokračuje ďalej v práci



Očkovaný zdravotník pacienta nenakazí!



Pacienti očakávajú od 
lekára pomoc, 
nie chrípku!

Ďakujem za pozornosť!


