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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

 
Pražští hygienici Pražanům doporučují nechat se preventivně očkovat proti chřipce 

 
Počet nemocných s akutními respiračními infekcemi v Praze mírně vzrostl 

 
 
 

Podle aktuálních informací Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) 
zaznamenala nemocnost akutními respiračními infekcemi (dále jen „ARI“) na území hlavního 
města Prahy v uplynulém, tj. 47. kalendářním týdnu, mírný vzestup. Nejvýrazněji se to projevilo 
u dětí ve věku od 6 do 14 let. „Nemocnost ARI je srovnatelná se stejným obdobím loňského 
roku, celkově je nadále na nízké úrovni, ale předpokládáme, že se trend v následujících 
týdnech změní a nemocnost začne stoupat,“ popisuje aktuální stav v Praze ředitel HSHMP Jan 
Jarolímek s tím, že laboratorním virologickým vyšetřením jsou převážně zjišťovány 
nechřipkové viry. 
 
Od konce října jsme na našich webových stránkách http://hygpraha.cz/obsah/chripka_481_1.html 
začali zveřejňovat aktuální informace o výskytu hlášených ARI. Informace za uplynulý týden 
pravidelně aktualizujeme každé pondělí. Pod pojmem ARI je evidován soubor akutních onemocnění 
postihujících dýchací cesty a chřipku.   
 
„Naše doporučení jsou konzistentní a stále ještě doporučujeme preventivní očkování proti 
chřipce,“ říká šéf pražských hygieniků Jarolímek. A jak na to? Je to jednoduché – stačí 
navštívit svého registrujícího praktického lékaře nebo očkovací centrum. Jde jednoznačně  
o nejúčinnější preventivní opatření. Očkování doporučujeme hlavně osobám s chronickým 
onemocněním plic, ledvin, srdce a také onkologickým pacientům a obézním osobám. Dále je 
očkování velmi vhodné i pro seniory starší 65 let a též lidi, kteří pracují nebo žijí ve větších kolektivech 
jako například ve zdravotnictví, sociálních službách či veřejném sektoru. Zdarma je očkování pro lidi 
starší 65 let a dále osoby s některými typy chronických onemocnění. Řada zdravotních pojišťoven 
však poskytuje významný finanční příspěvek na očkování proti chřipce i svým dalším pojištěncům. 
Bližší informace poskytnou přímo jednotlivé zdravotní pojišťovny.  
 
Zajímavé informace k očkování jsou i na našich webových stránkách na těchto dvou odkazech:  
http://hygpraha.cz/dokumenty/ddd-3333_3333_161_1.html nebo http://hygpraha.cz/dokumenty/7-
duvodu--proc-se-letos-nechat-ockovat-proti-chripce-3284_3284_481_1.html.  
  
Níže HSHMP uvádí také 2 grafy s vývojem hlášení ARI za hlavní město Prahu a to v rozdělení podle 
věkových skupin (první graf) a poté ve srovnání s rokem předchozím (druhý graf) ve 47. týdnu, tj. od 
20. do 26. listopadu.          
 
V Praze 27. listopadu 2017  
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