
  

 
 
 

Praha, 31. srpna 2022 

Do České republiky dorazily vakcíny proti chřipce od společnosti 

Viatris 

V letošním roce budou mít občané přístup k vakcíně proti chřipce dříve než obvykle. Společnost 

Viatris dovezla do České republiky dodávku své sezónní tetravalentní vakcíny proti chřipce Influvac 

Tetra.  

Vakcíny byly ze strany výrobce předány distributorům, kteří je postupně rozvezou do ordinací lékařů 

a očkovacích center. Lékaři tak mohou začít s očkováním již v průběhu příštího týdne. Každoroční 

očkování je nejdůležitější a nejúčinnější prevencí infekce viru chřipky a s ní spojených zdravotních 

komplikací.1 

„Včasné dodání znamená dřívější ochranu, což je obzvláště důležité pro osoby s vyšším rizikem 

závažného průběhu chřipky nebo komplikací. To jsou zejména starší osoby, těhotné ženy, 

zdravotníci, děti a lidé s chronickým onemocněním, například srdce, plic, dále lidé trpící astmatem a 

cukrovkou. Očkování každoroční chřipkovou vakcínou je nejdůležitější strategií, jak předcházet 

dopadům infekce viru chřipky. Nedávný prudký nárůst případů chřipky na jižní polokouli, který 

nastal po zmírnění koronavirových opatření, naznačuje, že nadcházející chřipková sezóna by mohla 

být obzvláště vážná,“ uvádí MUDr. Milan Černek, ředitel společnosti Viatris pro Českou republiku a 

Slovensko a praktický lékař.  

Od poloviny dubna 2022 překročil týdenní počet laboratorně potvrzených případů chřipky hlášených 

v Austrálii pětiletý průměr2. Ačkoli aktivita chřipky v zemích jižní polokoule není vždy přesným 

ukazatelem toho, co se stane na severní polokouli, tento časný nárůst počtu případů chřipky může být 

varováním před tím, co by mohlo přijít na podzim, zejména po dvou letech nízké chřipkové aktivity.  

Každoroční očkování proti chřipce je nejlepší ochranou sebe i svých blízkých před chřipkou a jejími 

potenciálně závažnými komplikacemi3 a pomáhá zabránit jejímu šíření. Při dostatečné proočkovanosti 

se ve společnosti vytváří kolektivní imunita, která chrání i ty, kteří se očkovat nemohou. Jak nedávno 

zopakovala Světová zdravotnická organizace (WHO), celosvětově dostupné vakcíny proti sezónní 

chřipce jsou dobře snášeny, jsou účinné a mají potenciál zabránit významné nemocnosti a úmrtnosti 

spojené s chřipkovou infekcí4. Zejména u převážně neočkovaných skupin obyvatelstva způsobuje 

chřipka značnou nemocnost, která má zásadní socio-ekonomické dopady ve společnosti.  

Chřipkovou infekcí v České republice každý rok onemocní statisíce lidí a přibližně 1 500 osob jí 

každoročně podlehne5. Celosvětově je každý rok evidováno 3–5 milionů závažných případů a přibližně 

290–650 tisíc úmrtí v souvislosti s chřipkou6. Chřipková epidemie postihuje Českou republiku 

každoročně v zimních měsících, nejčastěji mezi prosincem a březnem. Očkování probíhá každý rok na 

podzim před začátkem chřipkové sezóny, od září do listopadu, a to nejčastěji v ordinacích praktických 



  

lékařů, ve zdravotních ústavech a očkovacích centrech. Očkují také někteří ambulantní specialisté, 

například pacienti s diabetem se tak mohou obrátit na své diabetology.  

Očkování se opakuje každý rok, protože virus chřipky se neustále mění. Lékaři si mohou vakcíny pro 

své pacienty objednávat u svých distributorů. Pacienti, kteří mají zájem o očkování proti chřipce, by se 

měli obrátit na svého lékaře.  

O produktu Influvac Tetra 

Viatris plní svůj závazek každý rok včas dodat a nabídnout občanům osvědčenou a účinnou vakcínu 

proti chřipce s dobře známým profilem bezpečnosti a snášenlivosti, která již více než 70 let pomáhá 

zvládat chřipkové sezóny. Influvac Tetra je léčivý přípravek k intramuskulárnímu podání určený 

k ochraně před onemocněním chřipky, zejména u osob se zvýšeným rizikem přidružených komplikací. 

Obsahuje hemaglutinin a neuraminidázu. Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis. Influvac Tetra 

je indikován u dospělých a dětí od 6 měsíců věku. Vakcína je hrazena pro pacienty nad 65 let a v dalších 

případech stanovených příslušnými právními předpisy. Před použitím přípravku je vždy nezbytné si 

přečíst příbalovou informaci. 

Vakcinační akce schválena dne 21. 4. 2022 na období od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2023 - č. j.: MZDR 
13235/2022-2/OVZ. 
 
O společnosti Viatris 

Viatris je farmaceutická společnost nového typu, která lidem po celém světě umožňuje žít zdravěji ve 

všech etapách života. Zajišťujeme širokou dostupnost léčivých přípravků, podporujeme udržitelný 

provoz, vyvíjíme inovativní řešení a využíváme svou společně sdílenou odbornost, abychom propojili 

více lidí s více produkty a službami díky naší unikátní platformě Global Healthcare Gateway®. 

Společnost Viatris, která vznikla v listopadu 2020 spojením společnosti Mylan a dceřiné společnosti 

Pfizer Upjohn, přináší vědecké, výrobní a distribuční zkušenosti s prokázanými regulačními, 

zdravotnickými a obchodními schopnostmi dodávat kvalitní léky pacientům ve více než 165 zemích a 

oblastech. Portfolio společnosti Viatris zahrnuje přes 1 400 schválených léčivých látek v širokém 

spektru terapeutických oblastí od nepřenosných chorob po infekční onemocnění, včetně celosvětově 

známých značek, generických a originálních léků, rostoucího portfolia biosimilárních léků a různých 

volně prodejných přípravků. Společnost Viatris s ústředím v USA, disponující přibližně 45 000 

zaměstnanci po celém světě, má globální centra v Pittsburghu, Šanghaji a indickém Hajdarábádu. 

Zjistěte více na stránkách viatris.com a investor.viatris.com a spojte se s námi na síti Twitter na 

@ViatrisInc, LinkedIn a YouTube. 
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