
Doporu�ený postup pro o�kování proti sezónní ch�ipce 

V �eské republice probíhá o�kování proti sezónní ch�ipce jako nepovinné, dobrovolné 

o�kování. Národní imuniza�ní komise (NIKO) na základ� dat surveillance v �R a dle postup�

v ostatních zemích doporu�uje následující vakcina�ní strategii pro �eskou republiku: 

O�kování je ur�eno pro osoby, u kterých je žádoucí snížit pravd�podobnost ch�ipkové infekce 

s možnými p�idruženými komplikacemi. Vakcinace se zvlášt� doporu�uje osobám s 

chronickým onemocn�ním, u nichž onemocn�ní ch�ipkou obvykle vede ke zhoršení jejich 

základního onemocn�ní, a osobám, u nichž existuje vysoké riziko výskytu komplikací po 

onemocn�ní ch�ipkou.  

Na základ� odborných analýz a diskuse o situaci v Evrop� je  doporu�eno každoro�ní 

o�kování proti ch�ipce u t�chto dvou skupin populace: 

1. starší osoby –  v�ková skupina osob ve v�ku 65 let a více, 

2. osoby jakéhokoli v�ku (v�etn� d�tí) s chronickým stavem, zahrnujícím následující 

kategorie nemocí: 

• chronická onemocn�ní dýchacího systému v�etn� diagnózy asthma bronchiale,  

• chronická onemocn�ní srdce a cév, 

• chronická onemocn�ní ledvin a jater, 

• chronická metabolická onemocn�ní v�etn� diabetu
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, 

• osoby s  nedostate�ností imunitního systému (vrozenou nebo získanou), 

• osoby s poruchou funkce pr�dušek a plic (tj. v�etn� poruch respira�ních funkcí po 

poran�ní mozku, míchy, v d�sledku k�e�ových stav� nebo dalších neurologických �i 

svalových poruch). 

V t�chto p�ípadech je o�kování v�etn� o�kovací látky hrazeno z prost�edk� zdravotního 

pojišt�ní na základ� zn�ní zákona �. 48/1997 Sb. 

Vakcinace proti ch�ipce je dále doporu�ována: 

• t�hotným ženám v kterékoliv fázi t�hotenství a ženám, které plánují t�hotenství b�hem 

ch�ipkové sezóny, 

• osobám, které zvyšují možnost nákazy rizikových skupin uvedených v p�edchozím 

odstavci. Pat�í mezi n� zejména: 

- osoby, které o rizikové osoby pe�ují (zdravotníci a sociální pracovníci), 

- osoby, které žijí s rizikovými osobami v domácnosti, 

- osoby, které jsou v kontaktu s rizikovými osobami (zam�stnanci pošt, obchod�, služeb, 

pracovníci ve školství, doprav�,...) 

Uvedený p�ehled v žádném p�ípad� neznamená, že by vakcinace jiných rizikových skupin �i 

zdravých osob nem�la být zvažována nebo provád�na. Význam výše uvedeného p�ehledu 

spo�ívá v tom, že odborné argumenty pro o�kování t�chto skupin p�evyšují nad o�kováním 

ostatních. V n�kterých zemích je recentn� doporu�ováno univerzální o�kování všech d�tí, a to 

vzhledem k závažnosti ch�ipkového onemocn�ní v nejnižším v�ku. 

Obecn� se doporu�uje zam�stnavatel�m, aby nabízeli možnost zvýhodn�ného �i bezplatného 

o�kování proti ch�ipce svým zam�stnanc�m, nebo� je to pro všechny výhodné jak ze 

zdravotního, tak i ekonomického hlediska. O�kování zdravotník� má význam též z d�vodu 

zajišt�ní bezpe�nosti pacient� a snížení rizika nozokomiální nákazy ch�ipkou.  

Vzhledem k poklesu hladin ochranných protilátek a pr�b�žn� probíhající zm�n� cirkulujících 

kmen� je t�eba každoro�ní p�eo�kování proti ch�ipce jednou dávkou vakcíny. Dvoudávkové 

schéma se týká všech d�tí o�kovaných poprvé zpravidla p�ed zahájením pravidelné docházky 

do kolektivního za�ízení, kde se nep�epokládá že se dosud  setkaly s ch�ipkou.  
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 Za diabetes pro ú�ely doporu�ení vakcinace proti sezónní ch�ipce se považuje diabetes farmakologicky lé�ený 
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