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Očkování proti chřipce pro nadcházející sezónu 2021/2022. The flu
vaccination for the upcoming 2021/2022 season.
Aktuální informace k očkování proti chřipce pro nadcházející sezónu 2021/2022 s využitím "Doporučeného
postupu pro očkování proti sezónní chřipce" Národní imunizační komise. Current information on the flu
vaccination for the upcoming 2021/2022 season using the "recommended procedure for vaccination against
seasonal flu" of National Immunization Committee.
_MARWEL_ALL_ARTICLE 21. září 2021 | MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.

První identifikovaný případ onemocnění ptačí chřipkou A (H5N8) u člověka
Zpráva ECDC z 24.2.2021
_MARWEL_ALL_ARTICLE 25. únor 2021 | Centrum epidemiologie a mikrobiologie

OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE. Flu Vaccination.
Aktuální informace k očkování proti chřipce pro nadcházející sezónu 2020/2021 s využitím "Doporučeného
postupu pro očkování proti sezónní chřipce" Národní imunizační komise. Current information on the flu
vaccination for the upcoming 2020/2021 season using the "recommended procedure for vaccination against
seasonal flu" of National Immunization Committee.
_MARWEL_ALL_ARTICLE 7. září 2020 | MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.

Chřipka v kontextu aktuálních opatření u koronaviru
Chřipka je závažné, očkováním preventabilní onemocnění, přesto podceňované. V ČR počty nemocných
každoročně dosahují statísíců, počty zemřelých v souvislosti s chřipkou zhruba 1 500 osob.
_MARWEL_ALL_ARTICLE 10. březen 2020 | MUDr. Jan Kynčl, Ph.D., Oddělení epidemiologie
infekčních nemocí

Tisková konference před zahájením chřipkové sezóny 2019/2020
14. října 2019 proběhla za účasti vedoucího regionální Kanceláře WHO v ČR Dr. Srđana Matiće a dalších
významných hostů ve Státním zdravotním ústavu tisková konference před zahájením chřipkové sezóny
2019/2020.
_MARWEL_ALL_ARTICLE 15. listopad 2019 | MUDr. Barbora Macková

Význam očkování proti chřipce a jeho optimální načasování
Očkování proti sezonní chřipce je značně specifická záležitost, neboť k očkování slouží relativně krátký
časový interval a pro každou sezonu se připravuje nová vakcína. Především tímto se očkování proti chřipce
odlišuje od ostatních očkování.
_MARWEL_ALL_ARTICLE 24. září 2019 | MUDr. Jan Kynčl, Ph.D., MUDr. Martina Havlíčková, CSc.

OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE. FLU VACCINATION. 2019/2020.
Aktuální informace k očkování proti chřipce pro nadcházející sezónu 2019/2020 s využitím "Doporučeného
postupu pro očkování proti sezónní chřipce" Národní imunizační komise. Current information on the flu
vaccination for the upcoming 2019/2020 season using the "recommended procedure for vaccination against
seasonal flu" of National Immunization Committee.
_MARWEL_ALL_ARTICLE 24. září 2019 | MUDr. Jan Kynčl, PhD., Oddělení epidemiologie infekčních
nemocí

Chřipka
Základní informace o onemocnění.
_MARWEL_ALL_ARTICLE 7. srpen 2019 | Oddělení epidemiologie infekčních nemocí

Zpráva za chřipkovou sezonu 2018/2019
Sledování cirkulace viru chřipky a nechřipkových respiračních virů (ARI/ILI) probíhá v sentinelovém
systému standardně od 1.10. daného roku do 31.5. následujícího roku pokynem hlavního hygienika ČR.
_MARWEL_ALL_ARTICLE 27. červen 2019 | Martina Havlíčková, Jan Kynčl, Helena Jiřincová, Dušan
Trnka, Alexander Nagy, Radomíra Limberková, Ludmila Nováková, Jaromíra Večeřová

Prevence chřipky - obecná preventivní hygienická opatření
Obecná preventivní hygienická opatření, která by mají za cíl snížit přenos chřipky a dalších respiračních
onemocnění v kolektivu.
_MARWEL_ALL_ARTICLE 8. únor 2019 | Oddělení epidemiologie infekčních nemocí

Na území ČR začala chřipková epidemie plošného charakteru
Odkaz na tiskovou zprávu Ministerstva zdravotnictví
_MARWEL_ALL_ARTICLE 1. únor 2019 | Oddělení epidemiologie infekčních nemocí

WHO Týden informovanosti o chřipce
WHO Týden informovanosti o chřipce je komunikační kampaň, kterou každý rok v říjnu, letos 22. - 26. října
2018, vyhlašuje Evropská centrála WHO.
_MARWEL_ALL_ARTICLE 26. říjen 2018 | M. Havlíčková, J. Kynčl, B. Macková

Konzultační den respiračních, střevních a exantematických virových nákaz
Pozvánka a program jednodenní odborné konference Oddělení respiračních, střevních a exantematických
virových nákaz a Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu, 10. října 2018 od
9.30 hod. ve velké přednáškové síni, v budově č.11 SZÚ, Šrobárova 48, Praha 10.
_MARWEL_ALL_ARTICLE 24. září 2018 | MUDr. Martina Havlíčková, CSc., RNDr. Helena Jiřincová

Tisková konference "Chřipka - skrytý zabiják nebo je možné se aktivně
bránit?
Dovolujeme si Vás informovat, že dne 26.9.2018 proběhne tisková konference k tématu chřipky, za účasti
zástupce Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ.
_MARWEL_ALL_ARTICLE 21. září 2018 | MUDr. Havlíčková Martina CSc.

OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE
Aktuální informace k očkování proti chřipce pro nadcházející sezónu 2018/2019 s využitím "Doporučeného
postupu pro očkování proti sezónní chřipce" Národní imunizační komise. Current information on the flu
vaccination for the upcoming 2018/2019 season using the "recommended procedure for vaccination against
seasonal flu" of National Immunization Committee.
_MARWEL_ALL_ARTICLE 5. září 2018 | MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.

Rok 2018 - kulatá výročí jsou letos i u chřipky
Chřipkové pandemie 1918 a 1968.
_MARWEL_ALL_ARTICLE 27. srpen 2018 | MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.

Komentář k aktuální epidemii chřipky v USA
Nárůst počtu nemocných s chřipkou a nárůst pozitivních průkazů chřipky v USA je registrován již od konce
roku 2017.
_MARWEL_ALL_ARTICLE 7. únor 2018 | MUDr. Martina Havlíčková, CSc.

"Australská chřipka" - informace z NRL pro chřipku
Vzhledem k aktuálnímu zájmu médií poskytujeme následující komentář k tématu "australské chřipky".
_MARWEL_ALL_ARTICLE 5. leden 2018 | MUDr. Martina Havlíčková, CSc.

Hodnocení rizik sezonní chřipky v EU v sezoně 2017-2018
Text s využitím materiálu ECDC ( www.ecdc.europa.eu ), 20.12.2017
_MARWEL_ALL_ARTICLE 21. prosinec 2017 | MUDr. Jan Kynčl, PhD., MUDr. Martina Havlíčková,
CSc.

OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE. Flu Vaccination.
Aktuální informace k očkování proti chřipce pro nadcházející sezónu 2017/2018 s využitím "Doporučeného
postupu pro očkování proti sezónní chřipce" Národní imunizační komise. Current information on the flu
vaccination for the upcoming 2017/2018 season using the "recommended procedure for vaccination against
seasonal flu" of National Immunization Committee.
_MARWEL_ALL_ARTICLE 12. září 2017 | MUDr. Jan Kynčl, PhD.

Hodnocení rizik sezonní chřipky v EU v sezoně 2016-2017
Většina evropských zemí s vyšší aktivitou chřipky hlásí závažné případy onemocnění, které vedou k zátěži
nemocnic. V některých zemích EU byl souběžně s cirkulací chřipky též pozorován exces úmrtí.
_MARWEL_ALL_ARTICLE 25. leden 2017 | MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.

Očkování proti chřipce
Nejlepší prevencí proti onemocnění chřipkou je očkování. Letáky k očkování proti chřipce pro různé cílové
skupiny populace vytvořený i s využitím zahraničních odborných materiálů.
_MARWEL_ALL_ARTICLE 14. říjen 2016 | Státní zdravotní ústav

Očkování proti chřipce
Leták k očkování proti chřipce pro různé cílové skupiny populace, vytvořený s využitím zahraničních
odborných materiálů.
_MARWEL_ALL_ARTICLE 30. září 2015 | MUDr. Jan Kynčl, PhD.

Projekt Globální sítě pro surveillance hospitalizovaných případů chřipky.
Global Influenza Hospital Surveillance Network.
_MARWEL_ALL_ARTICLE 27. červenec 2015 | MUDr. Fabiánová Kateřina

Zpráva ke zvýšenému výskytu A/H1N1pdm v Indii
Velvyslanectví České republiky Dillí upozorňuje na relativně vysoký počet úmrtí - 1 739 osob - v souvislosti
s cirkulací chřipky A/H 1 N 1pdm v Indii.
_MARWEL_ALL_ARTICLE 23. březen 2015 | MUDr. Martina Havlíčková, CSc.
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