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Očkování proti chřipce a bechtěrevici ve Velké Británii 

 

Publikováno v září 2013 na webové stránce NASS – National Ankylosing  
Spondylitis Society (organizace britských bechtěreviků) : 

www.nass.co.uk/news/its-flu-vaccine-time/ 
 

Je velmi důležité, aby se lidé, kteří jsou chřipkou nejvíce ohroženi, ne-
chali zdarma každoročně očkovat. 

Chřipka se vyskytuje každý rok, obvykle v zimě, což je důvod, proč se také 
někdy nazývá sezónní chřipka. Je to vysoce infekční onemocnění s příznaky, které 
se dostavují velmi rychle. Mezi nejčastější příznaky chřipky patří horečka, zimnice, 
bolesti hlavy, bolesti v kloubech a svalech a extrémní únava. Ve většině případů 
jsou tyto příznaky poměrně mírné, ale někdy mohou být i velmi vážné. 

Zdraví jedinci se obvykle uzdraví během dvou až sedmi dnů, ale u některých 
lidí může toto onemocnění vést až k hospitalizaci, případně i k trvalému postižení 
organizmu, nebo dokonce může přivodit i smrt. 

Chřipka je způsobena viry, které infikují průdušnici a plíce. A protože je způ-
sobena viry a nikoliv bakteriemi, antibiotiky se léčit nedá. Nejlepší způsob, jak se 
vyhnout onemocnění a šíření chřipky, je očkování ještě předtím, než začne sezóna 
chřipek. 

II  kkddyyžž  ssee  ccííttííttee  zzddrraavvíí,,  mměěllii  bbyyssttee  vvyyuužžíítt  ooččkkoovváánníí  pprroottii  cchhřřiippccee  zzddaarrmmaa,,  zzeejjmméé--

nnaa  tteehhddyy,,  jjssttee--llii  nnaa  bbiioollooggiicckkéé  llééččbběě,,  ppřřííppaaddnněě  uužžíívvááttee  mmeettoottrreexxáátt,,  ssuullffaassaallaazziinn  nneebboo  

sstteerrooiiddyy,,  aa  pprroottoo  mmááttee  ssnníížžeennoouu  iimmuunniittuu..  

 
Také zejména v těch případech, když se u vás vyskytuje: 

 Problém se srdcem. 

 Problémy s hrudníkem, případně dýchací potíže, bronchitida nebo rozedma 
plic. 

 Onemocnění ledvin. 

 Snížená imunita v důsledku nemoci nebo její léčby (např. Steroidy nebo léčba 
rakoviny). 

 Onemocnění jater. 

 Stav po mozkové příhodě nebo po přechodné ischemické atace. 

 Diabetes. 

 Neurologické onemocnění, například roztroušená skleróza (ms), nebo mozko-
vá obrna. 

 Problém s vaší slezinou, například srpkovitá anémie, nebo odstraněná  
slezina. 
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Také byste neměli s očkováním proti chřipce váhat, jste-li: 

 Ve věku 65 let a starší. 

 Bydlíte v rezidenčním nebo pečovatelském domě. 

 Jste hlavní pečovatelkou (pečovatelem) o starší nebo postižené osoby. 

 V domácnosti v kontaktu osobou s narušenou imunitou. 

 Zdravotní pracovník nebo pracovník sociální péče. 

 Těhotná žena. 

 
Nečekejte, až sem chřipka tuto zimu vtrhne, obraťte se na svého lékaře nebo 
zdravotní sestru, nyní získáte očkování proti chřipce zdarma. 

PPoozznnáámmkkaa  rreeddaakkccee  

Jak je z textu zřejmé, britská organizace bechtěreviků apeluje na své členy, aby se 
nechali očkovat proti chřipce. Zde mohu jenom uvést, že britská organizace NASS 
úzce spolupracuje se špičkovými revmatologickými i dalšími medicínskými praco-
višti, takže by jistě neradila svým členům nerozumně. Nicméně zde se může a musí 
rozhodnout každý sám, jestli ano, či nikoliv. 
V ČR je situace u každé zdravotní pojišťovny odlišná, podmínky pro očkování proti 
chřipce, podmínky pro klienty VZP jsou uvedeny zde: 
http://www.vzp.cz/poskytovatele/informace-pro-praxi/vykazovani-a-uhrada-
ockovani-proti-chripce, jak je vidět, tak u některých skupin pojištěnců je očkování 
též zdarma. 
Klienti jiných zdravotních pojišťoven by si měli podmínky pro očkování ověřit buď 
u svého praktického lékaře, případně přímo ve své zdravotní pojišťovně. 
 

 
Překlad článků z anglického originálu: 

Ing. Jaromír Fajkus (jfajkus@gmail.com) 
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