
1    Je pravděpodobné, že 
budou následovat další 
pandemie.

Mnoho odborníků se domnívá, že 
covid−19 je pouze nepříjemným 

tréninkem na velkou – a smrtelnější – 
pandemii, která teprve přijde. Nerad 
to říkám, ale existuje spousta důvodů, 
proč se domnívat, že je to pravda.

6  Některá sanatoria dosahovala v léčbě chřipky 
úžasných výsledků!

Míra úmrtnosti v sanatoriích byla mnohem nižší než v tehdejších  
nemocnicích.

7   Stejné léčebné prostředky, které fungovaly v roce 1918, 
se ukázaly jako velmi účinné i proti covidu−19.

4   Proti takovéto smrtící 
chřipce toho medicína 
moc nezmohla.

Lékaři a sestry jen bezmocně 
přihlíželi, jak pacienti po tisících 

umírají. Žádný z běžných léků proti 
této nemoci nijak zvlášť nepomáhal.

2  V minulých staletích lidé 
prodělali mnoho pandemií.

A my se teď od nich můžeme mnohému 
naučit.

3  Španělská chřipka 
v r. 1918 způsobila 
nebývale mnoho úmrtí.

Touto smrtonosnou chřipkou, 
která zabila více lidí než první 

světová válka, onemocněla třetina 
obyvatel světa.

5   A přece se objevilo pár 
záblesků naděje.

Na jedné vysokoškolské koleji, kde 
španělskou chřipkou onemocnělo 90 

studentů, nikdo nezemřel. Použili totiž 
léčebné postupy popsané v této knize.

LEPŠÍ BY
ASI BYLO

„Učte se z historie, 
nebo ji budete 

opakovat.“ Myslím 
si totéž. Proč se zabývat historií chřipky

Porozumíte-li těmto osvědčeným 
léčebným prostředkům a osvojíte-li 
si je, můžete si vybudovat silnější 
imunitní systém, jenž vám pomůže:
•	 získat	odolnost	vůči	budoucím	virům	

a	patogenům;
•	 minimalizovat	závažnost	jakýchkoli	

infekcí;
•	 zmírnit	dlouhodobé	zdravotní	

problémy,	kterým	byste	jinak	mohli	
čelit	v	důsledku	nákazy	nějakým	
nebezpečným	virem	či	patogenem.

UČTE SE Z HISTORIEUČTE SE Z HISTORIE
nebo je s vámi konec

KAPITOLA 1

3



Někteří na tom byli hůře než jiní

100%
míra přežití
Když v semináři v Hutchinsonu 

v Minnesotě onemocnělo 90 
studentů španělskou chřipkou, 
odpovědný lékař se okamžitě pustil do práce.
Při prvních příznacích chřipky uložil pacienty na lůžko a přidělil 
jim sestru, která sledovala jejich teplotu. Jako terapie posloužila 
vodoléčba. Pacienti byli dobře hydratováni, dostávali prostou 
rostlinnou stravu a po ústupu horečky museli zůstat ještě 2–5 dní 
na lůžku. Výsledkem byla pozoruhodná 100% míra přežití. Nebyly 
zaznamenány žádné závažné případy a prakticky žádné recidi-
vy. Vzhledem k tomu, jakou spoušť chřipka napáchala jinde, se 
jednalo o vskutku skvělý úspěch!

VÝŠE ÚMRTNOSTI NA ŠPANĚLSKOU 
CHŘIPKU BYLA OVLIVNĚNA MÍSTEM, 
KDE PROBÍHALA LÉČBA Během	španělské	chřipky	v	roce	

1918:
•	 	podlehlo	nákaze	50	%	dospělých	

obyvatel	Aljašky;
•	 	jen	v	New	Yorku	osiřelo	21	000	dětí;

•	 	byli	nejvíce	zasaženi	mladí	lidé	–	polovinu	zemřelých	
tvořili	dvacátníci 
a	třicátníci.

Uzdravení 
ve stanu

Jeden z britských vojáků, Patrick Collins, při prvních 
příznacích španělské chřipky odtáhl svůj stan pryč od 

svého pluku, dál na kopec. Jako jeden z mála ze svého 
pluku přežil, za což mohl vděčit nejspíše čerstvému vzdu-
chu, slunci a příjemnému odpočinku.

Všeobecné	
nemocnice

Vojenské	
nemocnice

Sanatoria Jedna	studentská	
kolej v Minnesotě

13–40 %

6,7 %
1,3 % 0 %

� Smrt	čtvrtiny	athénských	vojáků	
v	důsledku	břišního	tyfu	v	roce	430	
př.	n.	l.	navždy	změnila	poměr	sil	mezi	
řeckými	městy	Athénami	a	Spartou.

 Římská	říše	byla	dvakrát	vážně	
oslabena,	když	v	důsledku	
epidemií	ztratila	čtvrtinu	až	třetinu	
obyvatelstva.

 Epidemie	neštovic	a	spalniček,	
které	tak	krutě	udeřily	na	Římskou	
říši,	zároveň	umožnily	vzestup	
křesťanství!

 Zatímco	pohané	propadali	panice	
a	opouštěli	své	nemocné,	křesťané	
se	starali	o	choré	všech	náboženství.	
Mnozí	pohané,	kteří	přežili,	se	právě	
díky	tomu	rozhodli	stát	křesťany!

 Na	nemoci	přivezené	z	Evropy	
zemřelo	více	původních	obyvatel	
Ameriky	(90–95	%)	než	rukou	
dobyvatelů.

 V	roce	1812	sehrála	infekce	
tyfu	významnou	roli	při	zničení 
Napoleonovy armády v Rusku.

Epidemie, které ovlivnily dějiny

Působivé   příběhy a fakta o chřipce
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Pandemie	španělské	chřipky	v	roce	1918	byla	
nejsmrtelnější	nákazou	moderní	doby	–	zemřelo	
přibližně	50–100	milionů	lidí.
Někteří	lidé	byli	v	boji	s	chřipkou	mnohem	úspěšnější	
než	jiní.	Shrňme	si,	co	dělali	ti,	kdo	přežili.

1 Jednali rychle
V jednom kampusu v Minnesotě, kde se touto smr-

telnou chřipkou nakazilo 90 studentů, byli nemocní 
okamžitě posláni do postele! Sanatoria po celé zemi 
hlásila, že čím dříve se pacientům dostalo péče, tím vyšší 
byla pravděpodobnost, že přežijí. Lidé, kteří pokračovali 
v běžném životě a mysleli si, že chřipku porazí, nepřežili!

   Nejlepší lékaři 
podávají nejméně léků.

— Benjamin Franklin

2 Zalezli si 
do postele… a nějaký 
čas v ní zůstali

Lidé, kteří přestáli nemoc v kampusu v Minnesotě (kde přežilo 
100 % nemocných a nikdo na tom nebyl obzvlášť zle), si šli 

lehnout při prvních příznacích nemoci a v posteli zůstali ještě 
2–5 dní po odeznění horečky. Výborné výsledky a žádná recidiva.

7ÚČINNÝCH LÉČEBNÝCH METOD 
během pandemie španělské chřipky

Učte se z historie
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7 Pili hodně vody
Důležitou součástí léčebného režimu pacientů v kampusu 

i v sanatoriích bylo doporučení pít velké množství vody.

4 Dýchali
čerstvý vzduch
Během první světové války umírali zranění vojáci v polních ne-

mocnicích méně často než vojáci v nemocničních budovách. 
Polní nemocnice měly úspěch i při léčení španělské chřipky. 
V sanatoriích napodobovali tuto léčbu tím, že se v místnostech 
s vysokými stropy a velkými okny často a důkladně větralo.

5 Vystavovali
se slunci
Hezké dny trávili pacienti polních nemocnic venku

na slunci. U mnohých se takto pozoruhodně zlepšil 
zdravotní stav už za jeden den. V sanatoriích zase 
personál stavěl lůžka pacientů co nejblíže velkým ote-
vřeným oknům, 
kudy dovnitř 
svítilo slunce.

Akční plán
 Postarejte se o to, abyste doma i v práci měli

více čerstvého vzduchu a také slunečního
světla.

 Zamyslete se nad tím, co obvykle děláte,
když vás sklátí nějaká infekce. Jestliže
vaší prioritou dosud nebyl odpočinek a jiné
léčebné metody než léky, naplánujte si raději
už předem, že zkusíte něco nového.

 Pořiďte si vše, co potřebujete pro ty způsoby
léčby, které byste rádi vyzkoušeli – a mějte to
po ruce.

3 Používali
vodoléčbu
�Pacientům byly přikládány horké obklady na krk a na hrudník.
 Stejnou léčbu můžete dnes provádět pomocí horké sprchy, koupe-

le, sauny nebo nahřívacích polštářků.
 Teplo ničí bakterie a inaktivuje viry. A vlhké teplo je lepší než suché.

6 Jedli
prostou 
stravu
V sanatoriích s nejnižší úmrtností i v univerzitním kampusu 

s nulovou úmrtností dostávali nemocní prostou rostlinnou 
stravu. Jídla byla lehká, a tak se jejich imunitní systém mohl 
soustředit na boj s chřipkou.
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