
 
 

 
Ch�ipka je vysoce nakažlivé virové onemocn�ní. Každý rok ve sv�t� onemocní  zhruba 

t�etina obyvatelstva.  Nemocný p�enáší nákazu vzdušnou cestou kapénkovou infekcí – 
zejména kýcháním a kašláním ( p�i kašli je rychlost vydechovaného vzduchu blízká rychlosti 
zvuku). Ch�ipka se rychle ší�í ve špatn� v�traných prostorách s velkým po�tem osob. 
Epidemie ch�ipky se vyskytuje každoro�n� na celém sv�t�, v �eské republice k ní dochází 
p�evážn� od ledna do b�ezna. 

Navzdory tomu, co si v�tšina lidí myslí, ch�ipka není lehké onemocn�ní. Mezi hlavní 
p�íznaky pat�í  zimnice s rychlým nástupem hore�ky p�es 39 oC, bolestmi hlavy, kloub� a 
sval�, nechutenstvím a pocitem t�žké schvácenosti. Ch�ipka je vždy spojena s postižením 
dýchacího ústrojí – otokem nosní sliznice, suchým dráždivým kašlem, pálením v krku, bolestí 
za hrudní kostí. �asto je provázena zažívacími obtížemi. Hore�ka p�etrvává zhruba �ty�i dny. 
I pokud onemocn�ní probíhá bez komplikací, je nutná sedmi až �trnáctidenní neschopnost, a 
ješt� v n�kolika dalších dnech se cítíme unavení a mén� výkonní. Až v dvoum�sí�ní dob� se 
nedoporu�uje zvýšená fyzická námaha. V n�kterých p�ípadech  však dochází ke komplikacím, 
mezi které pat�í zápal plic, zán�t vedlejších dutin nosních, u d�tí zán�t st�edního ucha, u 
oslabených a starších osob zán�t srde�ního svalu s následnými poruchami srde�ního rytmu a 
zán�tem pohrudnice. 

U ch�ipky stejn� jako u jiných virových onemocn�ní neexistují žádné specifické léky 
schopné virus zneškodnit. Lé�ba je zam��ena na zmírn�ní obtíží vyvolaných onemocn�ním     
(bolest hlavy, bolest krku, kašel, hore�ka, bolesti kloub� a sval�). Doporu�uje se p�edevším 
klid na l�žku. 
 
Nejú�inn�jším zp�sobem ochrany p�ed ch�ipkou je o�kování. 
  
Jak o�kování funguje? 

Viry zp�sobující ch�ipku se velmi �asto m�ní. Podle doporu�ení Sv�tové zdravotnické 
organizace (WHO) je každoro�n� p�ipravována nová vakcína obsahující nepatrné množství 
inaktivovaných (neživých) �ástí aktuáln� se vyskytujících vir�. 
 
O�kovací látka neobsahuje živý virus, proto v žádném p�ípad� nem�že vyvolat  ch�ipku. 

 
 Po podání o�kovací látky se v organismu do 9. dne po o�kování objevují speciální 

ochranné protilátky na sliznicích nosohltanu (lokální ochrana) a do 15. dne po o�kování 
protilátky v krvi (celková ochrana ). Jestliže pronikne virus ch�ipky do organismu o�kovaného 
�lov�ka, tyto protilátky ho zneškodní. Ochrana p�etrvává p�ibližn� 1 rok. V p�ípad�, že se 
nevytvo�í dostate�né množství protilátek, lze onemocn�t, ale pr�b�h ch�ipky je mírn�jší a 
nedochází ke vzniku vážných komplikací. Bezpe�nost o�kovacích látek je pe�liv� 
prov��ována. Pouze u malého po�tu o�kovaných se mohou objevit mírné nežádoucí ú�inky, 
které za�ínají n�kolik hodin po o�kování a obvykle vymizí b�hem 1-2 dn�. Jedná se o lehký 
pocit bolesti, zarudnutí a mírný otok v míst� vpichu, bolesti kloub� a zvýšená teplota. Riziko 
nežádoucích reakcí je nesrovnateln� nižší než riziko, které p�edstavuje t�žký pr�b�h ch�ipky.   
 
 
 



Kdy o�kovat? 
 

Nejvhodn�jší období na o�kování je �íjen a listopad, tedy období p�ed za�átkem 
ch�ipkové epidemie. 
 
 
Kdo by se m�l nechat o�kovat? 
 
O�kování je vhodné pro každého, kdo se chce vyhnout ch�ipce.  
 

K lidem s vysokým rizikem onemocn�ní a komplikací pat�í p�edevším chronicky 
nemocní lidé (onemocn�ní jater, ledvin, srdce a cév, dýchacích cest, cukrovka), lidé 
s oslabeným imunitním systémem, lidé nad 65 let .  

Onemocn�ní ch�ipkou dále hrozí i lidem, kte�í se pohybují v prostorách s v�tším 
soust�ed�ním lidí (zdravotnictví, banky, �idi�i MHD, prodava�i, u�itelé, ú�edníci …)  
 
Kde se m�žete nechat o�kovat? 
 

V p�ípad�, že jste se rozhodli chránit se p�ed ch�ipkou o�kováním, kontaktujte naše 
o�kovací st�edisko nebo svého léka�e.   
  
.  
Záv�rem 

O�kování m�že chránit pouze p�ed onemocn�ním vyvolaným pravým virem ch�ipky. 
O�kováním proti viru ch�ipky nelze zabránit onemocn�ním podobajícím se ch�ipce (b�žná 
rýma, nemoci z nachlazení), která jsou vyvolávána jinými patogeny. 

O�kování proti ch�ipce je výhodná investice, protože investovat do vlastního zdraví se 
vždy vyplatí. 

       
 
 
      MUDr. Ida Budilová 

                                                                              O�kovací st�edisko P�íbram 
 
           P�íbram I – U Nemocnice 85 
                  tel. 318 629 324 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 

 

Zdravotní ústav – pracovišt� P�íbram,  U Nemocnice 85, 261 01 P�íbram  
tel. 318 629 324, fax: 318 624 992, e-mail:ida.budilova@zukolin.cz 
 

___________________________________________________________________________ 


