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ZAJÃ•MAVÃ‰ INFORMACE O CHÅ˜IPCE
PondÄ›lÃ-, 05 Å™Ã-jen 2009

Tak jsem nejprve pár dnÅ¯ - asi tak týden - lapala (mezi ka&scaron;lem, pÅ™ipomínajícím &scaron;tÄ›kot vzteklého psa) po
dechu, obklopovala se tu i onde kapesníky v nejrÅ¯znÄ›j&scaron;ích fázích pouÅ¾ití, pila léÄ•ivá thé i jiné odpornosti,
polykala céÄ•ko a zajídala ho aspirinem - a v&scaron;e na draka. Nakonec jsem skonÄ•ila u velice hodné paní doktorky pÅ™es
krk, nos a u&scaron;i, která mi vzápÄ›tí napsala recepis na Augmentin, Erdomed a je&scaron;tÄ› pÅ™ipsala kyblíÄ•ek s
prá&scaron;kem kloktadla...

Dnes uÅ¾ je mi celkem fajn. Dokonce uÅ¾ i mluvím, nesípu! Ani jsem se v tom rozpoloÅ¾ení nezeptala, co mi to vlastnÄ› b
Já se nejprve samoléÄ•ila na virózu, ale, kdyÅ¾ si vzpomenu na ty eklhaft horeÄ•ky, to byla spí&scaron; chÅ™ipka. No, tak ji uÅ
budu mít asi pomalu za sebou... Pusu mi zdobí na horní levé Ä•ásti rtu razítko oparu; to aby bylo jasné, Å¾e to "nebylo jen
tak".... Sice je&scaron;tÄ› ka&scaron;lu, ale uÅ¾ je to ka&scaron;el, který nevyvolává hrÅ¯zu kolemjsoucích. Vezmu si
Erdomed (vÅ™ele doporuÄ•uju) a zase nÄ›jakou dobu existuju v pomÄ›rném klidu...

A - právÄ› dnes jsem dostala níÅ¾e uveÅ™ejnÄ›ný text, který vám pÅ™edávám k zamy&scaron;lení... Týká se problému ohled
oÄ•kování.(P.S. nejsem doktor, nerozumím tomu, je to na vás!)
&bull;1.
CO JE TO CHÅ˜IPKA?
- ChÅ™ipka je nakaÅ¾livé onemocnÄ›ní dýchacích cest zpÅ¯sobené virem.
- Symptomy zahrnují horeÄ•ku, zimnici, rýmu, zánÄ›t krku, bolesti svalÅ¯,únavu a sníÅ¾enou chuÅ¥ kjídlu.
- Stav se obvykle sám od sebe zlep&scaron;í po dvou aÅ¾ tÅ™ech dnech a úplnÄ› odezní po týdnu.

&bull;2.
JAK NEBEZPEÄŒNÁ JE CHÅ˜IPKA?
- ChÅ™ipka vÅ™ídkých pÅ™ípadech mÅ¯Å¾e vést ke komplikacím, jako je zápal plic, speciálnÄ› u lidí patÅ™ící krizikovým sku
- Rizikové skupiny jsou hlavnÄ› senioÅ™i a lidé sexistujícími zdravotními problémy.
- VnÄ›kterých pÅ™ípadech tÄ›Å¾ká komplikace ve vysoce rizikové skupinÄ› mÅ¯Å¾e zpÅ¯sobit smrt.

&bull;3.
JAK ÄŒASTÁ JE CHÅ˜IPKA?
- KaÅ¾dý rok malé procento lidí se nakazí chÅ™ipkou. Je to bÄ›Å¾ná nemoc, protoÅ¾e existují tÅ™i hlavní druhy virÅ¯ z nichÅ
mÅ¯Å¾e rok od roku zmutovat.
- Centrum pro ochranu a prevenci (CDC) vyhla&scaron;uje, Å¾e kaÅ¾doroÄ•nÄ› zemÅ™e na chÅ™ipku 36000 AmeriÄ•anÅ¯.
Av&scaron;ak privátnÄ› drÅ¾ené záznamy CDC dokazují, Å¾e se ve skuteÄ•nosti jedná jen o nÄ›kolik stovek.
- Pravdou je, Å¾e kaÅ¾doroÄ•nÄ› v USA zemÅ™e mnohem více lidí na astma a podvýÅ¾ivu, neÅ¾ na chÅ™ipku.

&bull;4.
OÄŒKOVÁNÍ PROTI CHÅ˜IPCE
- Ve Spojených Státech jsou kdostání vakcíny od rÅ¯zných výrobcÅ¯.
- ÄŒtyÅ™i znich se vpravují do tÄ›la injekÄ•nÄ›, jedna je ve spreji, který se vstÅ™ikuje do nosu.
- AÄ•koliv kaÅ¾dá vakcína je urÄ•ena pro jinou skupinu lidí, v&scaron;echny znich obsahují deaktivované viry stejných kmenÅ¯
chÅ™ipky.
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&bull;5.
JAK SE VAKCÍNA PROTI CHÅ˜IPCE VYRÁBÍ?
- KaÅ¾doroÄ•nÄ› vlednu a vúnoru autority nav&scaron;tíví Asijské zemÄ› a zji&scaron;Å¥ují, který kmen virÅ¯ je toho roku aktiv
- PÅ™edpokládá se, Å¾e viry téhoÅ¾ kmene dorazí do USA o nÄ›kolik mÄ›sícÅ¯ pozdÄ›ji - tj. na zaÄ•átku chÅ™ipkové sezony
(podzim).
- Výrobci vakcín jsou instruováni, aby pro své vakcíny pouÅ¾ili tÅ™i druhy virÅ¯ a zahájili výrobu co nejrychleji.
- Vybrané kmeny virÅ¯ jsou rozmnoÅ¾eny v kuÅ™ecích embryích bÄ›hem nÄ›kolika týdnÅ¯.

&bull;6.
DAL&Scaron;Í SLOÅ½KY CHÅ˜IPKOVÝCH VAKCÍN
- KaÅ¾dý ztÄ›chto kmenÅ¯ je deaktivován formaldehydem a konzervován thimerosalem, coÅ¾ je derivát rtuti. NÄ›které
vakcíny obsahují aÅ¾ 25mcg rtuti na jedinou dávku.
- Dal&scaron;í nebezpeÄ•né sloÅ¾ky jsou: Hliník (nervový jed), Triton X-100 (detergent), Fenol (kyselina karbolová), Ethylen
glykol (antifreeze), Beta propiolactone, Nonoxynol, Octoxinol 9 a koneÄ•nÄ› Squalene (urychlovaÄ•).

&bull;7.
JAK JSOU CHÅ˜IPKOVÉ VAKCÍNY BEZPEÄŒNÉ?
- Vakcíny mohou vyvolat váÅ¾né reakce na urÄ•ité jejich sloÅ¾ky, jako napÅ™. nÄ›kolik Å¾ivotu nebezpeÄ•ných alergií, a tzv.
- Barré syndrom (GBS), neboli tÄ›Å¾kou paralýzu. GBS se obvykle projeví nÄ›kolik týdnÅ¯ po aplikaci vakcíny a jeden ze dvacet
pÅ™ípadÅ¯ konÄ•í smrtí.
- Mnoho klinických studií zkoumalo a zdokumentovalo dal&scaron;í váÅ¾né reakce na chÅ™ipkové vakcíny: encefalitida
(zánÄ›t mozku), rÅ¯zné neurologické problémy a trombocytopenia (váÅ¾né onemocnÄ›ní krve).
- Úmrtnost dÄ›tí do pÄ›ti let zpÅ¯sobené chÅ™ipkou od r.1999 do r. 2002 (tj. pÅ™edtím, neÅ¾ CDC zaÄ•ala prosazovat oÄ•kov
bylo minimální. Od r. 2003, kdy CDC vynutilo program oÄ•kování dÄ›tí, poÄ•et úmrtí dÄ›tí na chÅ™ipku prudce vzrostl (asi
osmkrát).

&bull;8.
JAK JE OÄŒKOVÁNÍ PROTI CHÅ˜IPCE ÚÄŒINNÉ?
- Podle CDC se úÄ•innost oÄ•kování mÄ›ní rok od roku, vzávislosti na tom, obsahuje-li vakcína ty viry, které toho roku
pÅ™evládají.
- Autority musí vytipovat kmeny virÅ¯ s velkým pÅ™edstihem a pokud se netrefí, vakcíny jsou neúÄ•inné.

&bull;9.
ÚÄŒINNOST U DÄšTÍ
- ÄŒerstvá klinická "master studie" (t.j. studie v&scaron;ech dosavadních studií) odhalila, Å¾e bÄ›hem 40 let u dÄ›tí
mlad&scaron;ích dvou let byly Å¾ivé vakcíny úÄ•inné v33% pÅ™ípadÅ¯ a deaktivované v36% pÅ™ípadÅ¯.
- Dal&scaron;í master studie publikovaná vangl. Journalu &bdquo;The Lancet" odhaluje, Å¾e neexistuje dÅ¯kaz, Å¾e by
oÄ•kování mohlo zabránit chÅ™ipce u dÄ›tí do dvou let.

&bull;10.
ÚÄŒINNOST U ZDRAVÝCH DOSPÄšLÝCH
- TytéÅ¾ studie odhalily, Å¾e vposledních Ä•tyÅ™iceti létech u dospÄ›lých do 60 let oÄ•kování neovlivnilo poÄ•et hospitalizací,
zame&scaron;kanou pracovní dobu, nebo poÄ•et úmrtí zpÅ¯sobených chÅ™ipkou, nebo odvozenými komplikacemi.
- AutoÅ™i master studie vyvodili závÄ›r, Å¾e zanalyzovaných dat nevyplývá nutnost celoplo&scaron;ného oÄ•kování.
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&bull;11.
ÚÄŒINNOST U SENIORÅ®
- Master studie rovnÄ›Å¾ prokázala, Å¾e oÄ•kování seniorÅ¯ Å¾ijících v rodinách je naprosto bez oÄ•ekávaného úÄ•inku.
- Pro seniory Å¾ijící v soustÅ™edÄ›ných skupinách je vakcína úÄ•inná ve 46 % proti zápalu plic, ale neznatelnÄ› úÄ•inná proti
chÅ™ipce.

&bull;12.
SOUHRN ÚÄŒINNOSTI OÄŒKOVÁNÍ
- VÅ™íjnu 2006 The British Medical Journal publikoval studii, v níÅ¾ uvádí, Å¾e oÄ•kování proti chÅ™ipce má sotva znatelný a
Å¾ádný úÄ•inek na cíle specifikované v kampani pro oÄ•kování.
- Master studie prokázaly, Å¾e oÄ•kování je neúÄ•inné ve v&scaron;ech vÄ›kových kategoriích.
- Navíc, dÅ¯kazy o tom, Å¾e oÄ•kování pomÅ¯Å¾e administrátorÅ¯m vakcín pÅ™edejít transmisi na dal&scaron;í osoby jsou
zanedbatelné.
- I kdyÅ¾ lékaÅ™i vás nabádají, abyste se dali oÄ•kovat, oni sami a jejich sestry se oÄ•kování vyhýbají. Ve skuteÄ•nosti 70%
lékaÅ™Å¯ a sester není oÄ•kováno. Mezi ostatními pracovníky zdravotního systému je to 62%.

&bull;13.
VITAMIN D: PÅ˜IROZENÁ OCHRANA PROTI CHÅ˜IPCE?
- Lidé dostateÄ•nÄ› exponovaní slunci vyrábÄ›jí vitamin D. ChÅ™ipka se vyskytuje hlavnÄ› vzimÄ›, kdy je ménÄ› slunce.
- ChÅ™ipka se témÄ›Å™ nevyskytuje na rovníku, kde je slunce dostatek.
- PÅ™evzatá studie, publikovaná v prosincovém Ä•ísle Epidemiology and Infection 2006 ukázala, Å¾e nedostatek vitaminu
D oslabuje imunitu a vytváÅ™í pÅ™íznívé podmínky pro pÅ™evládnutí viru nad na&scaron;ím imunitním systémem.
- 2000 aÅ¾ 4000 mezinárodních jednotek vitaminu D dennÄ› je nejlep&scaron;í ochranou proti chÅ™ipce.

Nyní, ve svÄ›tle tÄ›chto znalostí,rozhodnÄ›te se sami, co je pro vás nebo va&scaron;e dÄ›ti vÄ›t&scaron;í risk: OÄ•kovat, Ä•i
neoÄ•kovat?
d@niela
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