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Specifičnosti chřipky u dětí

• Odlišné klinické projevy nemoci:
Ø relativně často GIT symptomatologie (zejm. chřipka B)
Ø febrilní křeče
Ø u kojenců riziko akutní stenozující laryngotracheobronchitidy

• Delší vylučování viru (až několik týdnů)

• Epidemie začíná obvykle v dětských kolektivech

• Věková skupina do 2 let věku – výskyt komplikací 
srovnatelný se seniory



Nemocnost a úmrtnost v souvislosti s chřipkou



Pediatrická chřipková úmrtí v USA

(US CDC, 2013)

• Celkem 829 úmrtí u dětí do 18 let v období 8/2004-8/2012
• Anamnéza známa u 793 dětí:
• 341 nebyly ve vysokém riziku
• Rizikové děti: neurologické poruchy, plicní onemocnění 



Školní děti = významný přenašeč chřipky

• Vyšší nemocnost oproti dospělým

• Vylučují větší množství viru po delší dobu

• Těsné kontakty v kolektivu

• Limitované osobní hygienické návyky

• Přenos mezi dětmi a:
Ø dalšími dětmi v kolektivních zařízeních
Ø personálem v kolektivních zařízeních
Ø sourozenci
Ø rodiči, prarodiči



Zkušenosti z Japonska

• 1962-1987 masivní 
očkování školních 
dětí proti chřipce,

• v období 1977-1987 
mandatorní

(NEJM, vol. 144 (12), 2001)



Chřipka s velmi závažným průběhem 
u dětí v ČR, sezóna 2012/2013 (N=32)

(Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2013)



Dostupnost vhodné vakcíny pro děti

Intranazální vakcína ve Velké Británii, 2013 

(NHS UK, 2013)



Hypotetické riziko ?

(Cowling, Clin Infect Dis. 2012 )



Správné hygienické návyky

(Austrálie, 2011)



Závěr
• Epidemiologie chřipky u dětí je do jisté míry specifická, 

nejvyšší závažnost nemoci u nejmladších dětí

• Vliv očkování dětí na hospitalizaci a úmrtí dospělých, 
zejména seniorů, je významný

• Úvahy o očkování proti chřipce u dětí by neměly zastínit 
nedostatečnou proočkovanost seniorů a rizikových skupin 
obecně, včetně zdravotníků

• Je žádoucí, aby zdravotníci pečující o závažně nemocné 
pacienty včetně dětí (JIP, ARO, transplantační jednotky,…) 
byli očkováni proti chřipky a nevystavovali tyto vnímavé 
nemocné zbytečnému riziku nákazy

• Účelná indikace antivirotik (léčba, snížení vylučování viru)


