chorobnos žiakov prekro í 30% z celkového po tu detí.
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RÁD PRI EPIDEMICKOM VÝSKYTE CHRÍPKY NA ŠKOLÁCH :

1.
2.

správne a dostato né vetranie
prijímanie a dochádzka len zdravého personálu a
detí v šk. zariadeniach.
3. dozor nad istotou kolektívneho zariadenia.
4. zabezpe enie zdravotne nezávadnej vody a odstra ovanie odpadových látok.
5. vedenie detí k osvojeniu si hygienických návykov
6. dodržiavanie zásad osobnej hygieny personálu.
7. dozor nad hygienickou úrov ou a prevádzkou stravovania, pri spracúvaní potravín.
8. okamžité pátranie po prí ine absencie detí
9. pozorovanie zdravotného stavu detí priebežne po as d a
10. spolupráca s detským, školským lekárom

Obdobie medzi novembrom a marcom
je eldorádom pre chrípku.

Chrípka je ve mi závažné, vysoko
nákazlivé vzduchom sa šíriace ochorenie.
Za ína rýchlo po usadení vírusu v horných
dýchacích cestách u osôb, ktoré nemajú proti
aktuálnemu typu vírusu chrípky vytvorené
protilátky.

O JE TO PANDÉMIA?

Pandémia chrípky patrí medzi mimoriadne epidemiologické situácie. Pandémia je
rozsiahla epidémia s neur itým asovým ohrani ením a prakticky bez ohrani enia v mieste,
pri om býva postihnuté ve ké množstvo ludí na rozsiahlom území.

Chrípka nie je prechladnutie !

astým omylom mnohých pacientov je, že akéko vek postihnutie horných dýchacích ciest
považujú za chrípku.

Cesta šírenia
o môžem robi , ke

už som chrípku dostal?

Dodržiava rady lekára, užíva lieky, ktoré znižujú teplotu a zmier ujú boles na
znesite nejšiu mieru, pi dostatok tekutín, jes ve a erstvého ovocia a zeleniny.
V žiadnom prípade chrípkové ochorenie nepodce ujte a nech sú vaše
povinnosti akoko vek dôležité, chrípku treba vyleža !!! Zdravie by malo by prednejšie.
Na Slovensku ochorie cca 2 000 000 udí ro ne na chrípku a chrípke podobné
ochorenia. Nemusíte by medzi nimi !

!
Spracovali : zamestnanci oddelenia epidemiológie
Vydal : Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach
Michalovce, S.Chalupku 5
2005
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Pôvodcom ochorenia je chrípkový vírus (Influenza virus), ktorý sa nachádza vo ve kom
množstve v sekréte dýchacích ciest a vylu uje sa pri rozprávaní, kaš aní a kýchaní. Chrípka sa
rýchlo šíri v zle vetraných priestoroch s ve kým po tom osôb. Od chorého sa šíri vzdušnou
cestou kvapô kovou infekciou. Do tela vstupuje dýchacími cestami. Inkuba ná doba (t. j. doba,
ktorá uplynie od preniknutia choroboplodných zárodkov do objavenia sa prvých príznakov) je
krátka (1 – 3 dni).

Príznaky choroby

Ochorenie za ína náhle z plného zdravia celkovými príznakmi, ako sú mrazenie,
zimnica, horú ka 38º - 40º stup ov Celzia, bolesti svalov, k bov (chrbta, kon atín), bolesti
hlavy s bolestivým pohybom o ných gú , resp. s boles ami za o ami. Chorý je unavený a
vy erpaný. Postupne nastupujú príznaky postihnutia dýchacích ciest, ako je pokašliavanie,
suchý, dráždivý kaše , ktorý sa postupne mení na vlhký s vykašliavaním malého množstva
hlienovitého výlu ku (sekrétu bielej farby). asté býva pálenie za hrudnou kos ou i bolesti na
hrudníku, ktoré sa pri kašli stup ujú. Môžu sa objavi problémy tráviaceho traktu (nechutenstvo,
zápcha, pocit na zvracanie), príznaky prechladnutia (upchatý nos, zdurenie sliznice nosa, zápal
spojiviek, boles v krku, zápal hrtana). Horú ka v nekomplikovaných prípadoch klesá behom 2 4 dní, bolesti svalov trvajú asi 3 dni, alšie príznaky (dýchacie problémy) pretrvávajú ešte
nieko ko alších (7-10) dní.
Chrípka sa môže nebezpe ne skomplikova zápalom p úc, priedušiek, stredného ucha, ktoré
môžu kon i smrte ne u oslabených osôb s chronickými ochoreniami srdca, ciev, p úc, obli iek,
pe ene, imunitného systému a u udí nad 65 rokov, u ktorých je imunitná ochrana proti infekcii
podstatne znížená.

PRÍZNAKY

CHRÍPKA

NACHLADNUTIE /
NÁDCHA

nástup príznakov

náhly

postupný

kýchanie

príležitostné

kaše

-

boles v hrdle

od za iatku nemoci

boles svalov

asto, intenzívna

asté
suchý, najmä v po iato nom
štádiu choroby
mierna

Správna životospráva

intenzívna

zriedka, mierna

boles na hrudi,
v oblasti priedušiek

áno

mierna až žiadna

doba pretrvávania

6 - 7 dní

horú ka

3 - 4 dni

vysoká 39 - 40 C

Predchádza ochoreniu sa dá tiež otužovaním organizmu, pravidelným cvi ením,
podávaním vitamínov (hlavne vitamínu C), zabránením prechladnutiu organizmu v chladnom
po así, zvlh ovaním vzduchu v priebehu vykurovacej sezóny (vysušený vzduch vedie k
vysychaniu slizníc dýchacích ciest a zvyšuje pravdepodobnos infikovania).

nezávažná, vrcholí na 2 - 3 de

malátnos / únava

o

3. Prevencia infikovania vašich blízkych.
Ak bývate v kontakte s lovekom, ktorý patrí do skupiny s vysokým rizikom
komplikácií chrípky, mali by ste sa da zao kova . Tým, že sa dáte zao kova môžete
chráni lenov vašej domácnosti, vrátane rizikovej skupiny a malých detí.

bez horú ky alebo
mierna, max. do 39oC

O kovanie proti chrípke:
O kova sa za ína koncom septembra - za iatkom októbra až do konca februára.
Ochranný ú inok vakcíny nastupuje 10 - 14 dní po podaní. O kuje sa od 6 mesiacov veku.
Dospelí aj deti 1 dávka (chronicky chorým pacientom a de om o kovaným proti chrípke prvýkrát
sa odporú a poda 2 dávky v odstupe 1 mesiac).

Lekár by mal najlepšie vedie , ako bojova proti nachladnutiu a uchráni deti pred
chrípkovými ochoreniami, Neznamená to ale, že
rodi bude stá bokom a celý as sa len prizera .
Ak nebudú rodi ia jes zeleninu a ovocie, nemôžu
to vyžadova ani od svojich deti. Vari zdravé jedlá
nesta í, treba ich aj konzumova . Pre die a by sa
ovocie a zelenina mali sta
každodennou
samozrejmos ou a nie ob asnou nutnos ou.
Dôležité je nezabúda na pravidelné
dopl ovanie zásob vitamínov a minerálnych látok.
erstvá zelenina a ovocie je síce aj v tomto
období dostupná, ale priznajme si, že pre
mnohých z nás je pohodlnejšie siahnu po tablete,
ktorá obsahuje ten najvyváženejší pomer vitamínov a minerálov.
Na trhu máme mnoho prípravkov, ktoré nás môžu ochráni nielen pred chrípkou, ale
môžu zlepši kvalitu nášho života aj ako sa hovorí mimo chrípkovú sezónu. Vitamíny, stopové
prvky a minerály zohrávajú nenahradite nú úlohu v našom tele.

a ako vakcína chráni?
Po vakcinácii za ína imunitný systém produkova protilátky proti vírusovým proteínom
vakcíny. Po stretnutí organizmu so skuto ným chrípkovým vírusom tieto protilátky viažu
jeho astice, takže ich eliminujú skôr, ako poškodia tkanivo. Jedinec neochorie, resp.
v prípade ochorenia má ahší priebeh.

3 NAJVÝZNAMNEJŠIE

DÔVODY PRE O KOVANIE PROTI CHRÍPKE

Pohyb a otužovanie
Vzduch, vzduch, vzduch - vírusov a baktérií sa najlepšie
zbavíme tým, že priestor vyvetráme.
Ani nev údne a chladné po asie by nás nemalo odradi
od pravidelných vychádzok na erstvom vzduchu. Pol hodiny
rýchlej chôdze vedie k zlepšeniu zásobovania organizmu kyslíkom
a posil uje imunitný systém.

-

1. Prevencia úmrtia na chrípku.
Na chrípku zomiera viac udí, ako na iné ochorenia, ktorým možno predchádza
o kovaním. Vä šinou sú to starší udia nad 65 rokov a udia s chronickými ochoreniami.
2. Prevencia závažného ochorenia.
Chrípka každoro ne spôsobí na Slovensku nieko ko tisíc ažkých komplikácií – zápal
p úc, zápal priedušiek, zápal prínosových dutín, zápal stredného ucha, neurologické ochorenia, z ktorých je mnoho potrebných hospitalizova . Tieto ochorenia môžu ma aj trvalé zdravotné následky. Naj astejšie je potrebné na chrípku hospitalizova deti mladšie ako 2 roky
a starších udí nad 60 rokov.

O JE TO EPIDÉMIA?

Hromadný výskyt ochorenia v spolo enstve v ur itej územnej oblasti a v ur itom
asovom období, ktorý zjavne presahuje bežný celoro ný priemer.
Chrípková epidémia komplikuje niektorým rodi om situáciu v zamestnaní. Mnohé školy totiž
každoro ne vyhlásia tzv. chrípkové prázdniny. Tie by mali vyhlási riaditelia škôl po tom, o

