Odborný text: chřipka je akutní nemoc dýchacího ústrojí způsobená chřipkovými
viry rodu Influenza z čeledi Orthomyxoviridae. Viry chřipky se přenášejí kapénkovou
infekcí a jsou vysoce nakažlivé. Napadat mohou člověka i další savce a také ptáky.
Nejnebezpečnější je typ A, který vyvolal řadu epidemií včetně pandemie španělské chřipky,
jíž po první světové válce podlehlo 40 až 50 miliónů lidí. Označení prasečí nebo lidská
chřipka je do jisté míry nepřesné, protože u všech těchto živočichů vyvolává chřipku více
kmenů virů a kmeny vyvolávající nákazu u živočichů mohou napadat i lidi a naopak.
Odborný text: chřipka prasat je nakažlivé onemocnění dýchacích cest prasat.
Způsobuje značné ekonomické škody. U prasat se objevují jak viry typu A z lidské linie, tak
z ptačí linie chřipkových virů a mohou se navzájem rekombinovat. Nové viry pak mohou
zpětně napadat lidi a vyvolávat u nich epidemie, jako se tomu stalo v dubnu 2009 v
Mexiku. Prasečí chřipku způsobuje vir A(H1N1).
Stručný průběh: rok 2009 byl v záležitostech prasečí chřipky místy až hysterický.
Celá věc byla rozdmýchávána jak odbornými lékařskými kruhy, tak hlavně
farmaceutickými firmami a nijak vzadu samozřejmě nezůstávala veškerá media, která
opakovaně

a

dramaticky

na

stránkách novin, z rozhlasu i
z televizní obrazovky líčila, jaké
hrůzy nás očekávají a kde právě
se vlna této chřipky nachází a za
jak dlouho tedy zasáhne naší
republiku. Během doby se však
začaly ozývat hlasy, která tvrdily,
že celá věc je uměle nafukována, až nakonec začaly převažovat názory, že bombasticky
vyhlašovaná pandemie prasečí chřipky byla falešná a že to vlastně je jeden z největších
zdravotních skandálů století. I podle expertů měly vše na svědomí farmaceutické firmy,
které na strachu z nemoci vydělaly pohádkové sumy. Prasečí chřipka se skutečně objevila
letos poprvé na jaře v Mexiku. Začala se rychle šířit po celém světě. Před půlrokem pak
Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila pandemii, přičemž podle aktuálních
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údajů na ni zemřelo kolem 12.600 nemocných. Jako odstrašující příklad lze uvést
britské ministerstvo zdravotnictví, které dříve varovalo, že nemoc si může vyžádat až
65.000 obětí jen na ostrovech, ačkoli počet mrtvých byl za celý rok 251. Zatímco řada
států vynakládala spousty peněz ze zdravotních rozpočtů na očkování miliónů lidí, šlo
pouze o poměrně mírné onemocnění. Na kritiku reagovala i Světová zdravotnická
organizace (WHO), která oznámila, že prošetří svůj vlastní postup při vyhlašování této
pandemie a sdělila, že se chce ze zkušeností s prasečí chřipkou poučit. Znamená to tedy,
že už i tato zdravotnická organizace OSN sama uznala, že vir A(H1N1) nebyl tak silný.
V rozhodnutí
pandemii

WHO

mají

prsty

vyhlásit
výrobci

protichřipkových léků a vakcín.
Byli to oni, kdo světu naočkovali
atmosféru strachu, kvůli které pak
vlády

řady

států

podepsaly

s výrobci vakcín smlouvy, které
jim zajistily velké objednávky.
Zdravotničtí odborníci upozorňují, že chřipková epidemie je alespoň v Evropě na rychlém
ústupu a řada států neví, co s obrovskými zásobami vakcín a protichřipkových léků.
Choroba podle zveřejněné statistiky Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí
(ECDC) zabila ve světě za rok 2009 zhruba 14.000 lidí. V Evropě jich připravila o život
2.185. V České republice se celkový počet obětí prasečí chřipky za rok 2009 zastavil na
čísle šedesát sedm.. V závěru roku o tom informovalo ministerstvo zdravotnictví, které
zároveň odmítlo, že by se země podobně jako některé další státy zbavovala přebytečných
vakcín proti této nemoci.
V Kolíně, byla-li prasečí chřipka vůbec zaznamená, pak to bylo naprosté minimum
případů. Běžná epidemie, spíše však určitá vlna sezonní chřipky městem proběhla, určitě
se však nijak výrazněji nelišila od let předcházejících. Prostě normální chřipkové jarní a
podzimní období.
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