
Aké sú výhody z očkovania proti chrípke? 
 

Aký je prínos z vakcíny proti chrípke? 

Ako sa môžem ochrániť pred chrípkou? 

Každoročné očkovanie proti chrípke je najlepšia ochrana proti chrípke. 

Centrum pre kontrolu a prevenciu infekcií v Atlante odporúča každý rok sa dať zaočkovať proti chrípke ako prvý a najdôležitejší krok 

v prevencii chrípky a vzniku jej závažných komplikácii. Za posledné desaťročia boli bezpečne zaočkovaní milióny ľudí. Očkovanie 

proti chrípke znižuje riziko nakazenia sa, návštevy lekára, absencie v práci či v škole a tiež predchádza možnosti hospitalizácie. 

 
Štúdia výskumníkov CDC a ďalších odborníkov zistili, že vakcína proti chrípke znižuje riziko návštevy u lekára kvôli chrípke približne o 

50% až 60% v populácii. Iné štúdie ukázali na podobnú ochranu pred hospitalizáciou súvisiacou s chrípkou. 

 
 

Očkovanie proti chrípke nezaručuje úplnú ochranu proti chrípke. Niektoré osoby môžu mať ľahší priebeh chrípky. Avšak ľudia, ktorí 

sú zaočkovaní majú menšiu pravdepodobnosť, že sa nakazia chrípkou alebo budú musieť byť hospitalizovaní, ako tí, ktorí sú 

neočkovaní. 

 

Prečo by som sa mal dať očkovať proti chrípke? 

Dôvody očkovania proti chrípke. 

 Očkovanie proti chrípke Vás ochráni pred jej nakazením  

 Očkovanie proti chrípke znižuje riziko hospitalizácie, u detí a starších osôb. 

o Štúdia v roku 2014 poukazuje na to, že  očkovanie proti chrípke znížilo riziko hospitalizácie na detskej JIS o 74% počas 
chrípkovej sezóny 2010-2012 (Ferdinands; 2104) 

o Ďalšia štúdia publikovaná v lete 2016 poukazuje na to, že osoby  50 ročné a staršie, ktoré sú zaočkované proti chrípke 
sa znížilo riziko hospitalizácie na chrípku o 57%. (Havers; 2016) 

 Očkovanie proti chrípke je najdôležitejšie opatrenie pre osoby s chronickými ochoreniami. 

o Očkovanie bolo spojené s nižšou mierou niektorých srdcových príhod medzi ľuďmi so srdcovým ochorením, najmä u 
tých, ktorí mali srdcovú príhodu v minulom roku. (Udell; 2013) (Phrommintikul; 2011) (Ciszewski; 2008) 

o Očkovanie proti chrípke bolo tiež je spojené so zníženou mierou hospitalizácie u ľudí s diabetom (79%) a chronickým 
ochorením pľúc (52%). (Colquhom; 1997) (Nichol; 1999) 
 

 Očkovanie chráni ženy počas a po tehotenstve. Očkovanie chráni dieťa počas tehotenstva a niekoľko mesiacov po 
narodení. 
 

o Štúdia poukázala na účinnosť chrípkovej vakcíny u tehotných a zistila, že očkovanie znižuje riziko akútnej infekcie 
dýchacích ciest súvisiacej s chrípkou približne o polovicu. (Thompson, 2014) 

o Iná štúdia zistila, že deti žien, ktoré dostali vakcínu proti chrípke počas tehotenstva mali o jednu tretinu menšiu 
pravdepodobnosť, že ochorejú na chrípku než deti neočkovaných žien. Tento ochranný účinok bol pozorovaný po dobu 
štyroch mesiacov po narodení. (Tapia; 2016). 

 Očkovanie proti chrípke môže spôsobiť miernejší priebeh choroby, ak sa nakazíte. 

 Zaočkovaní chránia sami seba a tiež blízke osoby, vrátane tých, ktorí sú náchylnejší k vážnemu ochoreniu na chrípku, ako sú 
dojčatá a malé deti, staršie osoby a osoby s určitými chronickými ochoreniami. 

 
 
 
 
 

 

http://jid.oxfordjournals.org/content/210/5/674
http://cid.oxfordjournals.org/content/early/2016/08/01/cid.ciw512.abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Association%2BBetween%2BInfluenza%2BVaccination%2Band%2BCardiovascular%2BOutcomes%2Bin%2BHigh-Risk%2BPatients
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21289042
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18187561
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2809006/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2809006/


Ako dobre vakcína proti chrípke pracuje? 

Prínosy očkovania proti chrípke sa môžu líšiť. Medzi najdôležitejšie faktory, ktoré ovplyvňujú, ako dobre 

účinkuje vakcína proti chrípke patrí: 

 "Zhoda" medzi vakcínou proti chrípke a chrípkovými vírusmi, ktoré sa šíria v období; a  

 Faktory, ako sú vek a celkový zdravotný stav osoby, ktorá očkovať. Napríklad starší ľudia so slabšími imunitným systémom 

môžu reagovať slabšie na očkovanie. 

 

Odborníci pracujú na vytvorení vakcín proti chrípke, ktoré pracujú lepšie, ale existujúce chrípkové vakcíny stále ponúkajú významné 

zdravotné výhody pre komunitu. 

 

Odporúčané skupiny osôb na očkovanie so zdravotnými problémami: 
 

Astma 

Ochorenie krvi   

Chronické ochorenie pľúc (ako CHOCHP  a cystická fibróza) 

Endokrinné ochorenia (ako cukrovka) 

Extrémna obezita (osoby s body mass index [BMI] 40 alebo 

viac) 

Ochorenie srdca  

Ochorenia obličiek 

Ochorenia pečene 

Metabolické ochorenia  

Neurologické ochorenia 

Osoby mladšie ako 19 rokov a na dlhodobej liečbe aspirínom 

Oslabená imunita liekmi (ako sú osoby s  HIV alebo AIDS, 

rakovina, osoby na steroidoch) 

 

Osoby vo zvýšenom riziku nakazenia chrípkou: 

Dospelý 65 rokov a viac 

Deti mladšie ako 5 rokov, ale špeciálne deti mladšie ako 2 roky 

Tehotné ženy a ženy po skončení tehotenstva 

 

 

Je veľmi dôležité, aby tieto osoby dostali vakcínu proti chrípke a vyhľadali lekársku pomoc, čo 

najrýchlejšie, ak sa u nich objavia príznaky chrípky. 

 

 

 

 

Viac informácii nájdete na  www.cdc.gov/flu  

http://www.cdc.gov/flu

