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▪ Španielska a Ruska chrípka 
bola veľmi dávno, preto si na 
ňu pamätajú iba naši 
predkovia.

▪ Ázijská chrípka prebiehala v 
druhej polovici päťdesiatych 
rokov minulého storočia na 
ňu by si mali spomenúť aj 
naši starí rodičia.



▪ Ázijská chrípka prepukla koncom 
roku 1956, respektíve v januári 
1957 na juhozápade Číny.

▪ Táto chrípka mala pôvod vtáčej 
chrípky, ktorá následne zmutovala 
v organizme človeka.

▪ Začiatkom apríla sa chrípka 
rozšírila do Hongkongu, Taiwanu, 
Singapuru, kde sa ňou 
nainfikovalo tisíce obyvateľov.

▪ Približne v rovnakom období sa 
chrípka dostala do Indie, kde sa 
nakazilo milión ľudí.



▪ Často začína zimnicou

▪ Bolesťami hlavy

▪ Teplota stúpa na 39 – 40 ºC

▪ Chorý človek má bolesti svalov a kĺbov

▪ Suchý a dráždivý kašeľ

▪ Nádchu

▪ Pocit sucha a škriabania v hrdle

Ku klinickým príznakom dochádza za 1 
až 3 dni od infikovania sa.

K úplnému uzdraveniu obvykle dôjde do 
2-4 týždňov od prvých príznakov.



▪ Najčastejšími pôvodcami sú 
chrípkový vírus typu A a typu B, 
ktoré sa od seba nedajú klinicky 
odlíšiť.

▪ Typ A vyvoláva chrípku u ľudí aj 
zvierat a je zodpovedný za všetky 
pandémie 20. Storočia.

▪ Typ B vyvoláva pravidelné menšie 
epidémie.



▪ Chrípka sa vyskytuje 
predovšetkým v zimnom období, a 
pretože južná a severná polguľa 
majú zimu v rôznom čase, vznikajú 
každoročne dve chrípkové sezóny.

▪ Na prelome 20. a 21. storočia boli 
na trh uvedené lieky, ktoré 
zabraňujú množeniu chrípkových 
vírusov typu A a B.





▪ USA 116 tisíc ľudí .

▪ Veľká Británia vyše 14 tisíc, 
pričom vírusom sa nakazilo viac 
ako 9 miliónov Britov.

▪ Rovnako však boli postihnuté aj 
Európske krajiny.



▪ Vedci predpokladajú, a to je na zamyslenie aj v týchto dňoch, keď bojujeme s 
inou pandémiou, že na Ázijskú chrípku nezomrelo podstatne viac ľudí z 
niekoľkých dôvodov.

▪ Tým hlavným bolo veľmi rýchle vyvinutie a nasadenie vakcíny .

▪ Zároveň pomerne kvalitné zdravotníctvo a masové používanie antibiotík v tom 
období.

▪ Inak by tento nový kmeň chrípky s veľkou pravdepodobnosťou nakazil, resp. 
usmrtil toľko, ba možno ešte viac ľudí ako Španielska chrípka, ktorá vyčínala
vo svete 4 desaťročia predtým.





Ďakujem za pozornosť


