Najčastejšie otázky o novom víruse chrípky typu A (H1N1)
1. Čo je to nový vírus chrípky A (H1N1)?
Vírus chrípky A (H1N1), ktorý v súčasnosti cirkuluje v populácii a vyvoláva ochorenia u ľudí, je nový subtyp, ktorý obsahuje časti génov prasacích, vtáčích a ľudských vírusov chrípky v kombinácii, ktorá doteraz nebola pozorovaná. Nové vírusy často vznikajú výmenou génov s ďalšími vírusmi. Nový vírus chrípky A (H1N1) je kombináciou dvoch prasacích vírusov chrípky, ktoré obsahovali gény vtáčieho a ľudského pôvodu. Doteraz sa nepreukázalo, že táto kombinácia génov vznikla v Mexiku.
 
2. Aký je rozdiel medzi novou chrípkou A (H1N1) a chrípkou, ktorá sa vyskytuje u prasiat?  
Typická prasacia chrípka je akútne infekčné ochorenie respiračného traktu ošípaných  vyvolané vírusom chrípky typu A. Úmrtnosť ošípaných je nízka a uzdravenie z ochorenia trvá 7 - 10 dní. Chrípka vyvolaná vírusom spôsobujúcim chrípky prasiat sa môže vyskytnúť aj u divých vtákov, hydiny, koní a ľudí. Medzidruhový prenos je však vzácny. Doteraz boli u prasiat identifikované 3 subtypy vírusu chrípky A: H1N1, H1N2 a H3N2.
 Humánna infekcia zoonotickým vírusom prasacej chrípky bola od roku 1950  zaznamenaná iba ojedinele a to u osôb, ktoré boli v priamom kontakte s ošípanými (osoby pracujúce na prasacích farmách a pod.). V Európe bolo od roku 1958 hlásených sedem takýchto prípadov. V roku 1976 vypukla v USA epidémia spôsobená vírusom prasacej chrípky u vojakov vo vojenskom tábore vo Fort Dix-e, New Jersey. Predpokladala sa súvislosť s ošípanými, no súvislosť sa nepodarilo dokázať. Prenos z človeka na človeka bol však limitovaný. Zaznamenaných bolo 200 chorých, z ktorých 12 bolo hospitalizovaných a 1 zomrel.
Na rozdiel od typického vírusu prasacej chrípky, súčasný nový vírus chrípky typu A (H1N1) je schopný prenosu z človeka na človeka, možno preto, že obsahuje aj ľudské segmenty génov.  
 
3. Aké sú príznaky novej chrípky typu A (H1N1)?
	horúčka, 
	respiračné príznaky (napr. kašeľ, nádcha),
	bolesti hrdla, 
	ďalšie možné príznaky

	bolesti celého tela (hlavne bolesť svalov), 
	bolesti hlavy, 
	zimnica, 
	únava, 
	zvracanie alebo hnačka (nie sú typické príznaky, chrípky ale bolo hlásených niekoľko prípadov v súvislosti s novým typom chrípky). 

V niektorých prípadoch môžu vzniknúť aj závažné komplikácie, dokonca u normálnych zdravých ľudí.    
 
4. Ako sa ľudia môžu infikovať novým vírusom chrípky A (H1N1)?
Ľudia sa môžu infikovať novým vírusom chrípky A (H1N1) tak, ako pri normálnej sezónnej chrípke. Šíri sa priamo z osoby na osobu kvapôčkami a to z infikovanej osoby pri kašľaní alebo kýchaní alebo nepriamo dotykom, keď sa kvapôčky z úst, nosa a hrdla zachytia na rukách alebo na iných povrchoch, ktorých sa následne dotkne iná osoba a následne sa dotkne svojich úst alebo nosa. 
 
5. Aký je inkubačný čas? Ako dlho môžu infikované osoby vírus šíriť? 
Podľa doterajších zistení inkubačný čas trvá od jedného do siedmich dní. V súčasnosti sa predpokladá, že nový vírus chrípky sa šíri rovnako ako vírus sezónnej chrípky. Na základe týchto zistení môže byť chorý dospelý človek infekčný 5 dní od začiatku prvých príznakov. Deti sú infekčné približne 7 dní. Avšak chorého treba považovať za infekčného počas celého času trvania klinických príznakov. 
 
6. Je možný prenos nového vírusu chrípky na človeka požitím bravčového mäsa alebo bravčových výrobkov?
Vírus chrípky sa neprenáša jedením bravčového mäsa alebo bravčových výrobkov, ktoré boli správne spracované a uvarené. Európska agentúra pre potravinovú bezpečnosť EFSA (European Food Safety Authority) a ECDC nemajú žiadne odborné dôkazy o prenose vírusu na človeka konzumáciou bravčového mäsa alebo bravčových výrobkov.
Bez ohľadu na súčasnú epidémiu trvale odporúča nejesť surové mäso, aby sa predišlo možnému riziku prenosu akéhokoľvek ochorenia. Vždy je dôležité dodržiavanie hygieny pri úprave, spracovávaní a príprave jedla v kuchyni a umývanie rúk, všetkých povrchov a pomôcok mydlom po manipulácii so surovým mäsom. Dôkladné prevarenie bravčového mäsa (vnútorná teplota 70 o C) zabíja baktérie aj vírusy. 
 
7. Môže sa vírus A H1N1 prenášať z ľudí na ošípané a naopak? 
Kanadskí predstavitelia 2. mája 2009 oznámili, že v Alberte, Kanada farmár infikovaný novým vírusom chrípky A (H1N1) preniesol tento nový vírus na ošípané. 3. mája 2009 odborníci v oblasti bezpečnosti potravín z WHO potvrdili, že existuje riziko infekcie  osôb, ktoré pracovali na farmách alebo bitúnkoch s chorými ošípanými. V minulosti bolo dokumentovaných niekoľko prípadov, kedy sa ľudia  nakazili inými typmi prasacej chrípky a to kontaktom s infikovanými ošípanými.  
Napriek tomu odborníci opakovane zdôrazňujú, že konzumácia správne tepelne upraveného bravčového mäsa a bravčového výrobkov je bezpečná.   
 
8. Je dostupná vakcína proti novej chrípke A (H1N1)?
Hoci vakcína určená pre ošípané proti chrípke ošípaných je k dispozícii, vakcína proti novej chrípke A (H1N1) u ľudí zatiaľ nie je k dispozícii.   
 
9. Je vakcína proti sezónnej chrípke účinná aj proti novej chrípke A (H1N1)?
Čiastočná podobnosť medzi vírusmi ľudskej chrípky H1N1 (ktorým sa dá predísť očkovaním sezónnou očkovacou látkou) a novým vírusom chrípky A (H1N1) existuje, ale nedávne zistenia poukazujú na to, že signifikantne skrížená ochrana neexistuje. 
 
10. Dá sa nová chrípka A (H1N1) liečiť? 
Väčšina chrípkových ochorení u ľudí prebieha mierne a v niektorých prípadoch sa bez zdravotnej intervencie pacienti uzdravia z ochorenia sami. Na základe súčasných poznatkov  nový typ vírusu A (H1N1) je citlivý na antivirotiká ako sú napr. inhibítory neuraminidázy, ale je odolný voči amantadínom (amantadin, rimantadin). Antivirotiká môžu zmierniť symptómy a skrátiť trvanie ochorenia. 
 
11. Aká je situácie v Európe?
Situácia sa neustále monitoruje a údaje o aktuálnom vývoji sa denne vyhodnocujú. Informácie o situácii sú dostupné na: http://www.ecdc.europa.eu/en/Health_topics/novel/_influenza_virus/2009_Outbreak/ a www.uvzsr.sk. 
 
12. Aké sú opatrenia vzhľadom na situáciu? 
V Európskej únii epidemiologickú situáciu hodnotí a monitoruje riziko ECDC. Každodenná aktualizácia výskytu, pravidelné hodnotenie rizika je dostupné na internetovej stránke ECDC a tiež ÚVZ SR, pripravujú sa usmernenia, ako napríklad používanie osobných ochranných  opatrení, informácie pre cestovateľov; usmernenie pre manažment prípadov a kontaktov a iné. Stanovila sa spoločná európska definícia prípadu, ktorou sa európske krajiny riadia pri každodennom hlásení prípadov v Európe. V rámci členských krajín EÚ sa taktiež posilňujú diagnostické kapacity na rýchlejšiu identifikáciu nového vírusu chrípky A (H1N1). 
Európska komisia úzko spolupracuje s členskými krajinami EÚ pri riešení všetkých otázok manažmentu rizika cez systém rýchleho varovania EWRS. Výbor pre zdravotnú bezpečnosť (The Health Security Committee) sa pravidelne stretáva, aby prediskutoval aktuálnu situáciu. Globálna iniciatíva pre zdravotnú bezpečnosť (Global Health Security Initiative) zaisťuje výmenu informácií o súčasnom stave a opatreniach prijatých v rámci jednotlivých krajín.  Ministri zdravotníctva členských krajín EÚ sa 30. apríla 2009 zúčastnili na stretnutí ministerstiev k danej situácii, kde potvrdili potrebu členských krajín pracovať spoločne a vyvíjať spoločné úsilie na ochranu proti ďalšiemu šíreniu novej chrípky A (H1N1).  
Centrum pre kontrolu a prevenciu ochorení (CDC) v Atlante, ECDC a Európska komisia spolu s členskými krajinami EÚ a úradom WHO v Európe monitorujú a vyhodnocujú situáciu veľmi starostlivo. Zdravotnícke inštitúcie v Mexiku prijali niekoľko opatrení pre kontrolu a manažment epidémie ako uzavretie škôl, obmedzenie hromadných podujatí a distribúcia masiek a antivirotík. Zároveň vydali hygienické opatrenia na zamedzenie šírenia vírusu. Inštitúcie verejného zdravotníctva v USA zaviedli systém núdzovej odpovede, v rámci ktorého rozposielajú antivirotiká, osobné ochranné prostriedky a respiračné ochranné prostriedky do všetkých štátov a oblastí USA, aby im pomohli reagovať na epidémiu. Zároveň denne aktualizujú usmernenia na zvládnutie rýchlo sa meniaceho vývoja situácie.     
 
13. Čelíme pandémii novej chrípky? 
Pandémia chrípky je charakterizovaná ako prebiehajúca celosvetová epidémia vyvolaná novým vírusom chrípky, ktorý  infikuje veľkú časť populácie, bez imunity voči tomuto vírusu.  V 20. storočí sa vyskytli tri pandémie chrípky: v roku 1918, 1957 a 1968. 
WHO zvýšila pandemickú fázu zo štvrtého na piaty stupeň. Je to signál, že pandémia by mohla hroziť a jednotlivé krajiny by mali dokončiť organizáciu a implementáciu naplánovaných opatrení.  
Fáza 5 - je charakterizovaná sekundárnym prenosom vírusu z človeka na človeka v najmenej 2 krajinách jedného WHO regiónu: v tomto prípade v Mexiku a USA. Doteraz sa vírus rozšíril na všetky kontinenty okrem Afriky.  
V posledných rokoch bola v Európe plánovaniu pripravenosti na pandémiu venovaná  značná časť úsilia a všetky členské krajiny EÚ majú vytvorený vlastný pandemický  plánu.   
 
14. Vývoj pandémie:  ako sa chrípka šíri?  
Jedna časť definície pandemického vírusu hovorí, že ide o nový typ vírusu; z tohto dôvodu má veľká  časť populácie, ak nie väčšina, veľmi nízku alebo žiadnu imunitu voči tomuto vírusu - menšiu ako voči obyčajnej sezónnej chrípke. Nevieme aká proporcia ľudí bude v tejto situácii. 
V pandémii budú niektoré infikované osoby bez akýchkoľvek klinických príznakov (asymptomatické ochorenia) a mnohí budú mať mierne príznaky. Ochorenie sa u malej časti populácie prejaví závažnejšími príznakmi a budú hospitalizovaní, veľmi malá časť chorých predčasne umrie na komplikácie spôsobené infekciou. 
 
Najlepší spôsob, ako odhadnúť pomery jednotlivých infikovaných skupín populácie je využiť skúsenosti z predchádzajúcich pandémií z rokov 1918, 1957 a 1968. Tieto tri pandémie sa od seba v mnohom líšili, a to najmä v závažnosti ochorení. 
Viac informácií o pandémiách je dostupných na: http://www.ecdc.europa.eu/en/files/pdf./Health_topics/The_way_flu_spreads.pdf.
 
15. Čo sa odporúča osobám, ktoré cestujú do oblastí s hláseným prenosom? 
WHO neodporúča obmedzenia v cestovaní, avšak opatrné by mali byť najviac choré osoby, ktorým sa odporúča odložiť cestu. Každý, u koho sa rozvinú klinické príznaky chrípky po návrate zo zahraničia, musí vyhľadať lekársku starostlivosť.    
Osobám, ktoré cestujú do postihnutých oblastí sa odporúča, aby si prezreli webové stránky WHO a webové stránky ministerstiev zahraničných vecí alebo úradov verejného zdravotníctva. Všetkým cestujúcim sa odporúča dodržiavanie nasledovných všeobecných hygienických zásad: 
	Vyhýbanie sa blízkemu kontaktu s chorými osobami. Ak ste chorý, udržiavajte odstup od ostatných, aby sa predišlo šíreniu vírusu.  
	Zotrvanie doma a  mimo práce a školy a vyhýbanie sa a vyhýbanie sa stretnutiam a prechádzkam, v prípade, že ste chorý. Predíde sa tak šíreniu vírusu. 
	Vyhýbanie sa podujatiam s veľkým počtom ľudí alebo masovým podujatiam. 
	Zakrývanie si úst a nosa vreckovkou pri kýchaní a kašľaní, čím chránite osoby okolo vás. Po použití vreckovku ihneď odhoďte do odpadkovej nádoby.  
	Umývanie rúk, čím sa chránite pred mikroorganizmami. Často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmä po kašľaní a kýchaní. Účinné sú aj čistiace prostriedky s obsahom alkoholu. Nedotýkajte sa očí, nosa a úst, pretože mikroorganizmy sa často šíria po manipulácii s predmetom kontaminovaným mikroorganizmami a následným dotykom očí, nosa a úst.  

 
16. Aké preventívne opatrenia sa odporúčajú pre osoby, ktoré sa vrátili z oblastí s hláseným prenosom? 
Osoby, ktoré sa vrátili z oblastí s hláseným prenosom novej chrípky A (H1N1), by mali sledovať svoj zdravotný stav a okamžite vyhľadať lekára, ak sa u nich do 7 dní od návratu zo zahraničia prejavia nasledovné príznaky:  
	teplota 

a jeden alebo viac z nasledujúcich príznakov: 
	respiračné príznaky ako kašľanie alebo nádcha, 
	bolesti hrdla,
	prípadne ďalšie príznaky, ako: 
	bolesť celého tela (najmä svalov),
	bolesti hlavy,
	zimnica, 
	únava,
	zvracanie alebo hnačka (nie sú typické príznaky chrípky; niekoľko prípadov hlásili tieto príznaky pri novej chrípke A (H1N1)

 
17. Čo sa odporúča v prevencii chrípky? 
V súčasnosti ešte nie je dostupná očkovacia látka, ktorá by chránila voči novému vírusu chrípky typu A (H1N1) vírusu. Je však celý rad každodenných činností, ktoré pomôžu predísť šíreniu vírusu. 
Najdôležitejšie je umývanie rúk. Snažte sa zotrvať v dobrom zdravotnom stave. Doprajte si dostatok spánku, fyzickej aktivity, majte pod kontrolou stres, pite veľa tekutín a konzumujte výživnú stravu. Snažte sa vyhnúť dotyku povrchov, ktoré môžu byť kontaminované vírusom. Obmedzte blízky kontakt s chorými ľuďmi a vyhýbajte sa situáciám s veľkým počtom ľudí alebo masovým podujatiam. 
 
18. Ktoré povrchy môžu byť najčastejšie zdrojom kontaminácie?
Vírus sa môže šíriť, ak sa človek dotkne niečoho, čo je kontaminované a potom sa dotkne očí, nosa a úst.  Kvapôčky pri kýchaní alebo kašľaní sa šíria vzduchom. Vírus sa môže šíriť aj dotykom s kvapôčkami chorého človeka, ktoré sa nachádzajú napríklad na povrchu stolov, kníh alebo dverových kľučiek, a následným dotykom očí, úst a nosa  ešte pred umytím rúk. Štúdie ukázali, že vírus prežíva a je virulentný (schopný spôsobiť infekciu) 2 až 8 hodín po usadení sa na povrchoch.
 
19. Aké čistenia v domácnosti by mali byť robené na prevenciu šírenia chrípky? 
Je dôležité udržiavať všetky povrchy čisté, obzvlášť nočné stolíky, povrchy v kúpeľniach a v kuchyniach bežnými domácimi čistiacimi prostriedkami podľa návodu na použitie. 
 
20. Aký je najlepší spôsob zamedzenia šírenia vírusu kašľaním a kýchaním?
Ak ste chorý, obmedzujte kontakt s ostatnými osobami. Neodchádzajte do práce alebo do školy najmenej 7 dní od začiatku vzniku príznakov alebo pokiaľ príznaky ochorenia neodznejú. Zakryte si nos alebo ústa pri kýchaní alebo kašľaní, čím chránite osoby okolo vás. Po použití odhoďte vreckovku do odpadkovej nádoby. V prípade, že nemáte k dispozícii vreckovku, kryte sa pri kýchaní alebo kašľaní. Po každom kašľaní a kýchaní si umyte ruky.  
 
21. Aká je najlepšia technika umývania rúk pred šírením nového vírusu chrípky?
Umývanie rúk je najúčinnejšia ochrana pred mikroorganizmami. Umývajte si ruky mydlom a vodou alebo prípravkami s obsahom alkoholu. Odporúča sa umývanie rúk mydlom a teplou vodou minimálne 20 sekúnd. V prípade, že nemáte k dispozícii mydlo a vodu, môžete použiť navlhčené vreckovky s obsahom alkoholu alebo gélové prípravky je možné kúpiť v supermarkete alebo v lekárni. Ak používate gél, čistite si ním ruky dovtedy, kým nie je suchý. Pri použití gélu, nie je potrebné použiť vodu, keďže alkohol obsiahnutý v géloch zabíja mikroorganizmy na vašich rukách.
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