
TEHOTENSTVO A CHRÍPKA 
 

 
Chrípka je veľmi závažné, 

vysoko nákazlivé vzduchom sa 
šíriace ochorenie. Začína rýchlo 
po usadení vírusu v horných 
dýchacích cestách u osôb, ktoré 
nemajú proti aktuálnemu typu 
vírusu chrípky vytvorené 
protilátky. 
Častým omylom mnohých 
pacientov je, že akékoľvek 
postihnutie horných dýchacích 

ciest považujú za chrípku. 
 

 

 

Najúčinnejšia a najefektívnejšia 

prevencia proti chrípke je 

očkovanie. 

 
 

Chrípka je vážne ochorenie, zvlášť keď ste tehotná. 

FAKT: Chrípka môže zapríčiniť vážne ochorenie u tehotných žien. 

Nakazenia sa chrípkou môže spôsobiť vážne problémy, keď ste tehotná. Dokonca aj 

keď ste celkovo zdravá, zmeny v imunite, srdca a pľúcnych funkcií počas tehotenstva 

sú viac pravdepodobné. Tehotné ženy, ktoré sa nakazia chrípkou majú vyššie riziko 

hospitalizácie, a dokonca aj smrti, ako netehotné ženy. Závažné ochorenia u tehotnej 

matky môže byť aj nebezpečné pre jej plod, pretože zvyšuje možnosť závažných 

problémov, ako je predčasný pôrod 

Očkovanie proti chrípke je najlepšia ochrana pre Vás – Vaše dieťaťa. 

FAKT: Zaočkovanie sa proti chrípke je prvý a najdôležitejší krok ako 

ochrániť seba pre chrípkou. 

Keď sa zaočkujete proti chrípke, vaše telo začne vytvárať protilátky, ktoré pomáhajú 

vás ochrániť pred chrípkou. Protilátky môžu byť odovzdané aj na vaše nenarodené 

dieťa, a pomáhajú chrániť dieťa po dobu až 6 mesiacov po narodení. To je dôležité, 

lebo deti mladšie ako 6 mesiacov sú príliš mladé, aby sa očkovali vakcínou proti 

chrípke. Ak dojčíte svoje dieťa, protilátky môžu byť odovzdané aj v materskom 

mlieku. 
Do 2 týždňoch po očkovaní sa vytvoria protilátky. Porozprávajte sa so svojím lekárom, 

zdravotnou sestrou ohľadom očkovania proti chrípke čím najskôr. 

Vakcína proti chrípke je bezpečná pre vás a pre vaše nenarodené 
dieťa. 

FAKT:  Vakcína je bezpečná pre tehotné, dojčiace matky a ich deti. 

Môžete sa dať zaočkovať proti chrípke kedykoľvek, v 

ktoromkoľvek trimestri, keď ste tehotná. Milióny 

vakcín bolo podaných tehotným ženám počas 

mnohých rokov. Nebolo dokázané, že vakcíny 

spôsobili poškodenie tehotných žien a ich deti. 

 

Ak máte dieťa, skôr ako sa zaočkujete proti chrípke, 

aj tak sa potrebujete zaočkovať. Chrípka sa šíri z 

človeka na človeka. Vy, alebo iní, ktorí sa starajú o 

vaše dieťa môže dostať chrípku, a odovzdať ju vášmu 

dieťaťu. Vzhľadom k tomu, že deti mladšie ako 6 

mesiacov sú príliš malé byť očkované, je dôležité, 

aby každý, kto sa stará o vaše dieťa dostal vakcínu 

proti chrípke, vrátane ďalších členov domácnosti, 

príbuzných. 
 

FAKT: Vedľajšie účinky vakcíny proti chrípke sú mierne v porovnaní s 

ochorením. 

Po zaočkovaní proti chrípke môžete zaznamenať niektoré mierne nežiadúce účinky. Najčastejšie 

vedľajšie účinky sú bolestivosť, citlivosť, začervenanie alebo opuch, kde bola daná vakcína. 

Niekedy môžete mať bolesti hlavy, bolesti svalov, horúčku a nevoľnosť alebo únavu. 

 
 
 
 
 



Každá zdravá žena sa môže nakaziť chrípkou a mať vážne 
komplikácie – poznajte príznaky chrípky. 

FAKT: Ak máte príznaky chrípky okamžite vyhľadajte odbornú pomoc. 

Ak máte príznaky podobné chrípke - dokonca aj keď ste už mali chrípku - zavolajte 
svojmu lekárovi hneď. Lekári Vám môžu predpísať lieky na liečbu chrípky a znížiť 
riziko komplikácii. Tieto lieky musíte začať užívať čo najskôr. Ak máte niektoré alebo 
všetky z nasledujúcich príznakov, okamžite kontaktujte svojho lekára: 

 Teplota 

 Kašeľ 

 Bolesť hrdla 

 Bolesť hlavy 

 Bolesť tela 

 Nádcha 

 Vracanie 

 Hnačka 
 
 

Chrípka alebo iná infekcia na začiatku tehotenstva, zvyšuje šancu mať u dieťaťa vrodené 
chyby alebo iné problémy. Kontaktujte svojho lekára. 

 
 

Ak máte niektorý z nasledujúcich príznakov, okamžite hľadajte lekársku 
starostlivosť: 

 Problémy s dýchaním alebo dýchavičnosť 

 Bolesť alebo tlak v hrudníku alebo v bruchu 

 Náhle závraty alebo zmätenosť 

 Závažné zvracanie 

 Znížený alebo žiadny pohyb vášho dieťaťa 

 Vysoká horúčka, ktorá nereaguje liečbu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     Viac informácii nájdete na: http://www.cdc.gov/flu/ 
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