
 

 

Výsledky dotazníkového šetření - očkování proti sezónní chřipce ve Středočeském kraji 

 

KHS Středočeského kraje provedla v souladu s bodem IV.3 Národního akčního plánu na 
zvýšení proočkovanosti proti sezónní chřipce v ČR, který byl schválen usnesením vlády č.600 
ze dne 10.8.2011 dotazníkové šetření zaměřené na zjištění důvodů k očkování či neočkování 
proti sezónní chřipce mezi obyvateli Středočeského kraje. 

Dotazníkové šetření proběhlo v březnu 2012 a bylo souběžně realizováno také v ostatních 
krajích České republiky. Osloveni byli zdravotničtí pracovníci (ordinace praktických lékařů) 
a prostřednictvím těchto pracovníků také osoby starší 60ti let. Respondenti proto byli 
rozděleni do dvou skupin, které byly samostatně vyhodnocovány. 

 

Ve Středočeském kraji bylo osloveno 533 praktických lékařů, z nichž 58 % spolupracovalo 
na tomto úkolu. Zpracováno bylo celkem 1 777 dotazníků, z nichž 329 respondentů tvořili 
zdravotničtí pracovníci a 1 448 respondentů tak tvořily osoby starší 60ti let, které z hlediska 
onemocnění sezónní chřipkou představují nejrizikovější skupinu vhodnou k očkování. 

Provedené šetření ukázalo, že poměr mezi očkovanými a neočkovanými v obou skupinách 
respondentů, je přibližně stejný. Mezi zdravotnickými pracovníky ve Středočeském kraji je 
182 očkovaných proti sezónní chřipce a 147 neočkovaných, což je poměr 1,24:1. 
U nezdravotníků (osob starších 60ti let) je 730 očkovaných a 718 neočkovaných respondentů, 
což představuje poměr 1,02:1. 

 

Cílem Národního akčního plánu na zvýšení proočkovanosti proti sezónní chřipce je snaha 
v obou skupinách zvýšit proočkovanost, přičemž u starších věkových skupin a u osob 
s chronickým onemocněním by měla tato proočkovanost na přelomu let 2014 a 2015 
dosáhnout 75 %. 

Aby mohly být aktivity zaměřené na zvýšení proočkovanosti proti sezónní chřipce správně 
zacíleny, zjišťoval dotazník důvody vedoucí k očkování či odmítání očkování ze strany 
respondentů. 

Mezi nejčastější důvody očkování byla uváděna následující tvrzení: 

- „Chřipku považuji za závažné onemocnění, kterému by se mělo předcházet“ (50 % 
respondentů), 

- „Očkování mi doporučil lékař“ (37 % respondentů), 
- „Chci snížit riziko přenosu chřipky na rodinu a přátele“ (7 % respondentů), 
- mezi dalšími důvody byly uvedeny např. finanční zátěž onemocnění nebo snaha snížit 

riziko přenosu na pacienty. 

Mezi nejčastější důvody odmítání očkování patřila tato sdělení: 

- „Nejsem zastáncem očkování proti sezónní chřipce“ (27 % respondentů), 
- „Chřipka pro mě není závažným onemocněním“ (21 %), 
- „Po předchozím očkování jsem stejně onemocněl/a“ (18 % respondentů), 
- mezi další důvody patří také negativní informace od známých, strach z injekcí apod. 
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Výsledky šetření potvrdily, že stále vysoké procento osob (včetně zdravotnických 
pracovníků)  patří mezi osoby odmítající očkování proti sezónní chřipce.  
 
V porovnání s celorepublikovými výsledky tohoto šetření se Středočeský kraj nikterak 
neodlišuje od celorepublikového průměru. 
 
Aktivity na zvýšení proočkovanosti proti sezónní chřipce jsou koordinovány na národní 
úrovni Ministerstvem zdravotnictví, na plnění se podílí také krajské úřady a zdravotní 
pojišťovny. Dotýkají se všech zdravotnických zařízení, resp. zdravotnických pracovníků 
a profesních sdružení. Krajské hygienické stanice jsou mimo jiné pověřeny pravidelně 
s odstupem dvou let provádět šetření (se zachováním anonymity osobních dat) a následnou 
analýzu důvodů odmítání očkování proti sezónní chřipce zejména u praktických lékařů, 
včetně důvodů odmítání očkování u jimi registrovaných pacientů starších 65 let a zdravotně 
stigmatizovaných osob. 
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