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Chrípka znova začne byť problé-
mom v našich ambulanciách. Tie 
detské sú už teraz preplnené pa-
cientmi s respiračnými infekciami. 
Teraz sú to infekcie spôsobené RS 
vírusom, ktorý je nebezpečný hlav-
ne pre dojčatá a malé deti. Tieto 
ochorenia u detí často končia hos-
pitalizáciou pre poruchu dýcha-
nia spôsobenou bronchiolitídou. 
Liečba je symptomatická. Veľa detí 
prichádza s dlho trvajúcim vyčer-
pávajúcim kašľom, kedy ako zvyk-
nem rodičov poučiť, pusa sa de-
ťom 24 hodín nezavrie. Pôvodcom 
bývajú rinovírusy, ochorenie nemá 
závažné komplikácie, ale trvá dlho 
a vyčerpá dieťa aj rodinu. Liečba 
je symptomatická a dieťa ostáva 
mimo kolektív aj niekoľko týždňov, 
kým príznaky odznejú a prebehne 
rekonvalescencia, často je mimo 
kolektívne zariadenie väčšina detí, 
ktoré ho navštevujú. Rodičia sa-
mozrejme majú strach, že sa jedná  
o závažnú poruchu zdravia, doža-
dujú sa vyšetrení, konzílií u špecia-
listov, takže situácia je náročná aj 
na komunikáciu medzi lekárom  
a rodičmi. Ale toto všetko nie je 
chrípka! Chrípka je ochorenie pres-
ne definované, klinicky uniform-
né, spôsobené stále sa meniacim 
vírusom. Vyvolávateľom je vírus 
chrípky, ktorý je podľa literatúry 
zodpovedný asi za 10 až 20% respi-
račných nákaz. Ďalšou charakteris-
tikou ochorenia je, že chorý človek 
vylučuje do prostredia obrovské 

množstvo vírusov (už 24 hodín pred 
klinickými prejavmi ochorenia), ale  
k nákaze stačí veľmi malé množstvo 
vírusu – preto dochádza v krátkom 
čase k nákaze veľkého počtu ľudí  
a vzniku epidémie. Zvlášť vníma-
ví na infekciu sú jedinci, ktorí ešte 
neprišli do styku s vírusom chrípky, 
čo sú predovšetkým deti. Zdrojom 
nákazy je RNA vírus chrípky, pozná-
me tri typy vírusu. Zdrojom nákazy  
u typu A sú predovšetkým ľudia, vý-
nimočne aj niektoré zvieratá (pra-
satá, hydina) a práve tento vírus 
spôsobuje pandémie a epidémie, 
ktoré postihujú populáciu na ce-
lom svete a šíri sa výlučne kontak-
tom medzi infikovanými a vníma-
vými jedincami. Vírus B je príčinou 
ochorenia výlučne ľudí, spôsobuje 
skôr miestne epidémie a máva 
miernejší priebeh. Vírus chrípky C 
môže spôsobiť ochorenie ľudí aj 
prasiat, spôsobuje ochorenia po-
dobné prechladnutiu. 

Klinický obraz, ktorý je, ako bolo 
uvedené, pomerne uniformný, za-
čína ako horúčka prichádzajúca  
z plného zdravia, bolesti hlavy, sva-
lov, celého tela a neprekonateľnou 
únavou. Až na druhý-tretí deň sa 
objavia príznaky z postihnutia dý-
chacieho systému: kašeľ, nádcha, 
bolesti na hrudníku (spôsobené 
patologicko-anatomickým obra-
zom mohutného prekrvenia prie-
dušnice). Je dôležité si pripomenúť, 
že toto ochorenie postihuje aj deti 

v prvom roku života. Práve u nich 
môže mať ochorenie iný klinický 
obraz. Horúčku často sprevádzajú 
febrilné kŕče, klinicky môže ochore-
nie prebiehať pod obrazom gastro-
enteritídy, lymfadenitídy, celkovou 
schvátenosťou organizmu. Opa-
kovane boli publikované úmrtia 
dovtedy zdravých detí na chrípku. 
Ochorenie postihuje všetky vekové 
skupiny, najviac ohrozené sú deti 
do piatich rokov veku, seniori, je-
dinci s chronickými ochoreniami. 
Samostatnou kapitolou je ochore-
nie tehotných žien, ktoré sú ohro-
zené ochorením hlavne v druhom 
a treťom trimestri tehotenstva.  
Je u nich 2x vyššie riziko úmrtia na 
chrípku než u netehotných žien. 
Proti chrípke sa vieme chrániť len 
dodržiavaním preventívnych opat-
rení. Argumentáciu typu: nikdy 
som chrípku nemal, žijem zdravo, 
otužujem sa, mám dostatok po-

hybu, konzumujem zdravú stravu  
a veľa vitamínov sú fakty ale nie 
prevencia chrípky. Preventívne 
pôsobí dodržiavanie protiepide-
mických opatrení, ako sme si na 
ne zvykli pri súčasnej pandémii, sú 
účinné, ale pri stretnutí s chorým 
človekom, ktorý masívne vylučuje 
vírusy chrípky, ochoreniu nezabrá-
nime. Jedinou spoľahlivou a veľmi 
účinnou ochranou v boji s chrípkou 
je očkovanie. Vzhľadom na neustá-
le zmeny v antigénovej štruktúre 
vírusov chrípky sú dôvodom, prečo 
sa musí každý rok očkovanie opa-
kovať. V súčasnosti máme možnosť 
očkovať splitovou alebo subjednot-
kovou štvorvalentnou vakcínou.  
Je veľmi dôležité dodržiavať od-
porúčania, že deti do deväť rokov, 
ktoré sú očkované prvý raz v živote, 
musia dostať s odstupom štyroch 
týždňov dve dávky vakcíny. Dobrou 
správou pre deti a rodičov je mož-

nosť zaočkovať aj na Slovensku deti 
od dvoch rokov do osemnásť rokov 
veku vakcínou, ktorá sa neapliku-
je vpichom, ale nazálne do oboch 
nosných dierok. Jedná sa o štvorva-
lentnú, živú atenuovanú vakcínu, 
deťom do šiestich rokov plne hra-
denú poisťovňami, do dvanástich 
rokov čiastočne alebo len poisťov-
ňami. Aj túto vakcínu musia deti 
prvýkrát v živote očkované dostať 
dvakrát.

Verím, že informovaním obyvateľov 
o závažnosti ochorenia na chrípku, 
ktoré môže postihnúť naozaj koho-
koľvek, zvýšime záujem ľudí o toto 
očkovanie. Najdôležitejšiu úlohu 
v boji s chrípkou očkovaním však 
aj tak zohrávajú lekári. Je naozaj 
smutné, keď prevenciu závažného 
ochorenia, ktorým chrípka bezpo-
chyby je, očkovaním, negujú verej-
ne aj v ambulanciách práve lekári.

Chrípka neodišla, len veľmi nemala možnosť sa 
šíriť a spôsobiť závažné epidémie. samozrejme 
vďaka dodržiavaniu známyCh protiepidemiCkýCh 
opatrení v rámCi loCkdownu.
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INZERCIA

Skrátená informácia o lieku Fluenz™ Tetra nosová suspenzná aerodisper-
zia. Očkovacia látka proti chrípke (živá atenuovaná, nosová)
ZLOŽENIE: Nový vírus, tzv. reassortant chrípkového vírusu* (živý atenuovaný) 
nasledujúcich štyroch kmeňov** v  0,2 ml dávky: A/Victoria/2570/2019 
(H1N1)pdm09 podobný kmeňu (A/Victoria/1/2020, MEDI 340505) 
107±0,5  FFU***, A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2) podobný kmeňu (A/
Tasmania/503/2020, MEDI 339018) 107±0,5 FFU***, B/Washington/02/2019 
podobný kmeňu (B/Washington/02/2019, MEDI 323797) 107±0,5 FFU***, B/
Phuket/3073/2013 podobný kmeňu (B/Phuket/3073/2013, MEDI 306444) 
107±0,5 FFU***, * pomnožený na oplodnených slepačích vajíčkach zo zdravých 
kuracích kŕdľov. ** produkované v bunkách VERO technológiou reverznej ge-
netiky. Tento liek obsahuje geneticky modifikované organizmy (GMO). *** flu-
orescenčné ohniskové/fokusové jednotky. Táto očkovacia látka spĺňa odporú-
čanie Svetovej zdravotníckej organizácie (pre severnú pologuľu) a rozhodnutie 
EÚ pre sezónu 2021/2022. Môže obsahovať stopové množstvá nasledujúcich 
látok: vaječné proteíny (napr. ovalbumín) a gentamicín. Maximálne množstvo 
ovalbumínu je menšie ako 0,024 mikrogramov v  0,2 ml dávke (0,12  µg na 
ml). TERAPEUTICKÉ INDIKÁCIE: Profylaxia chrípky u detí a dospievajúcich od 
24  mesiacov do menej ako 18 rokov. DÁVKOVANIE A SPÔSOB PODÁVANIA: 
Deti a dospievajúci starší ako 24 mesiacov: 0,2 ml (0,1 ml do každej nosovej 
dierky). Deťom, ktoré ešte neboli očkované proti sezónnej chrípke, sa má po 
uplynutí najmenej 4 týždňov podať druhá dávka. Fluenz™ Tetra sa nemá 
podávať injekčne. Podáva sa ako rozdelená dávka do oboch nosových 

dierok. Po podaní polovice dávky do jednej nosovej dierky hneď alebo krátko 
potom podajte druhú polovicu dávky do druhej dierky. KONTRAINDIKÁCIE: 
· Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok alebo na 
gentamicín. · Ťažká alergická reakcia (napr. anafylaxia) na vajíčka alebo na 
vaječné proteíny. · Deti a dospievajúci s  klinickou imunodeficienciou v  dô-
sledku imunodeficientného zdravotného stavu alebo imunosupresívnej liečby, 
ako sú: akútna a chronická leukémia, lymfóm, symptomatická HIV infekcia, 
bunkové imunodeficiencie a vysoké dávky kortikosteroidov. Fluenz™ Tetra nie 
je kontraindikovaný u osôb s asymptomatickou HIV infekciou, u osôb použí-
vajúcich lokálne/inhalované kortikosteroidy alebo nízke dávky systémových 
kortikosteroidov, ani u osôb užívajúcich kortikosteroidy ako substitučnú lieč-
bu, napr. pri adrenálnej insuficiencii. · Deti a dospievajúci mladší ako 18 rokov 
podstupujúci liečbu salicylátmi kvôli súvislosti Reyeovho syndrómu so  sali-
cylátmi a s infekciou divým typom vírusu chrípky. OSOBITNÉ UPOZORNENIA: 
K dispozícii musí byť vždy zodpovedajúca lekárska liečba a lekársky dohľad 
na liečenie anafylaktickej reakcie alebo závažnej precitlivenosti. Fluenz™ Tetra 
sa nemá podávať deťom a dospievajúcich s ťažkou astmou alebo aktívnym 
sipotom. Osoby dostávajúce očkovaciu látku majú byť informované, že 
Fluenz™ Tetra je atenuovaná živá vírusová očkovacia látka s možnosťou nákazy 
pri kontakte s osobami s oslabeným imunitným systémom. Osoby dostávajúce 
očkovaciu látku sa majú 1 až 2 týždne po očkovaní vyhýbať blízkemu kontaktu 
s osobami s vážne oslabeným imunitným systémom. Fluenz™ Tetra sa neodpo-
rúča podávať počas gravidity a laktácie. INTERAKCIE: Fluenz™ Tetra sa nemá 

podávať deťom ani dospievajúcim liečeným salicylátmi. Salicyláty sa nemajú 
používať u detí a dospievajúcich po dobu 4 týždňov po očkovaní, pokiaľ nie 
sú lekársky indikované, pretože po použití salicylátov počas infekcie divým 
typom chrípky sa hlásil Reyeov syndróm. Vzhľadom na potenciál chrípkových 
antivirotík znižovať účinnosť očkovacej látky Fluenz™ Tetra sa neodporúča 
podávať očkovaciu látku skôr ako 48 hodín po ukončení protivírusovej liečby 
chrípky. Podávanie antivirotík proti chrípke do dvoch týždňov po očkovaní 
môže negatívne ovplyvniť odpoveď očkovacej látky. Pri súbežnom podávaní 
antivirotík proti chrípke a Fluenzu Tetra sa má zvážiť opätovné očkovanie. 
NEŽIADUCE ÚČINKY: Veľmi časté: znížená chuť do jedla, upchatý nos/rinorea, 
celkový pocit nevoľnosti. Časté: bolesť hlavy, bolesť svalov, horúčka. UCHO-
VÁVANIE: Uchovávajte v chladničke (2 °C–8 °C). Neuchovávajte v mrazničke. 
OBSAH BALENIA: Táto očkovacia látka sa dodáva ako nosová suspenzná 
aerodisperzia v nosovom aplikátore na jednorazové použitie (0,2 ml) v balení 
po 10 kusov. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII: AstraZeneca AB, SE-151 
85 Södertälje, Švédsko. DÁTUM REVÍZIE SPC LIEKU: 07/2021. Výdaj lieku je 
viazaný na lekársky predpis. Úplná informácia o lieku je k dispozícii v Súhrne 
charakteristických vlastností lieku dostupnom na www. sukl.sk alebo ju získa-
te na adrese: AstraZeneca AB organizačná zložka, Lazaretská 12, Bratislava, 
tel. 02/57377777.
© AstraZeneca 2021; Fluenz je registrovaná ochranná známka. 
Dátum vypracovania reklamného materiálu: 10/2021

AstraZeneca AB organizačná zložka, Lazaretská 12, Bratislava,  
tel. 02/57377777 | www.astrazeneca.sk

Ochrana pred chrípkou 
 bez injekčného podania
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