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Stručné dejiny H1N1

17. marec 2009 – vírus zachytený v Mexiku
24. apríl 2009 – zatvorenie škôl, verejných inštitúcií, reštaurácií... 
Panika v Mexiku
25. apríl – prvý prípad v Európe (Španielsko), WHO vydáva prvé 
varovanie pred pandémiou chrípky a vyhlasuje pohotovosť
27. apríl EÚ vydáva odporúčanie necestovať do Mexika a USA
29. apríl - prvý mŕtvy v USA, WHO zvyšuje stupeň ohrozenia na 5.
28. máj – prvý potvrdený prípad na Slovensku
11. jún 2009 – WHO vyhlasuje 6. pandemický stupeň (najvyšší)
24. október – začína sa vakcinácia proti H1N1
19. máj 2010 – WHO potvrdzuje 12 tisíc mŕtvych a zároveň vysokú 
účinnosť vakcín, ktoré pomohli zastaviť šírenie pandémie 
10. august 2010 – oficiálne zrušenie 6. pandemického stupňa



Médiá a chrípka: prvé informácie
Konštatovanie: Epidémia v Mexiku 

Emocionalita profesionálneho spravodajstva



Médiá a chrípka: Panika
Prípady geometricky rastú, prví mŕtvi mimo 
región, chrípka je za hranicami (USA, Európa...)



Médiá a chrípka: Paranoja
WHO a farmaceutické firmy? Nie je to komplot?

Ide o úspech obchodu, nie vakcín?



Strach



Nevedomosť



Nezodpovednosť





Čo robili inštitúcie

• WHO má plán na to, čo robiť v prípade 
pandémie.

• Súčasťou sú aj informačné toky k médiám.

• Ale tradičné komunikačné plány v novej 
mediálnej/internetovej skutočnosti 
nefungujú



Čo robili médiá

• Google sa stal väčšou autoritou, ako oficiálne 
stanoviská WHO, OSN, či UVZ SR a MZ SR. 
Zdroj: internet sa stáva rovnako hodnotný, ako 
zdroj: nositeľ Nobelovej ceny. 

• Novinári sa spoliehali na alternatívne zdroje 
informácií – prinášali STORY, EMÓCIE



Čo robil internet

• Blogy, webové stránky, účasť v sociálnych sieťach 
– nepredpokladajú potrebu formalizovania 
pracovných postupov. 

• Publikovanie zavádzajúcich, neúplných informácií 
nemá kto preverovať, ale sa ani nedá postihovať.

• Pracovná etika na internete vlastne nejestvuje

• Proti odbornej verejnosti zvyknutej na paradigmu 
vedeckého myslenia, stojí bulvárny charakter 
„youtube“ generácie.



Čo robiť?

• Odborníci na 
komunikáciu

• SSN

• SAFS

• Farmaceutické 
spoločnosti

• SLS

• SEVS

• SAV

• MZ SR

• UVZ SR

• WHO

Inštitúcie Lekári

MédiáFarmaceuti



Čo robiť

Pokiaľ lekárske, ale aj politické autority 
nebudú mať aktívnu komunikačnú politiku 

vyzdvihujúcu pozitíva očkovania, tak budeme 
mať s vakcináciou a verejným zdravím 

v najbližších rokoch problémy.



Ďakujem za 
pozornosť


