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EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT – EUROPEAN IMMUNIZATION WEEK (EIW)  
 
Az elmúlt 30 évben bevezetett immunizációs programok hatására a védőoltással 
megelőzhető fertőző betegségek okozta megbetegedések és halálozások száma 
jelentősen csökkent. A WHO Európai Régiója 2002 óta mentes a járványos 
gyermekbénulástól és az elmúlt 10 évben 90%-kal csökkent a kanyaró 
megbetegedések száma.  
Ugyanakkor ennél többet kell tenni. Az Európai Régióban közel 650 000 gyermek 
nem kapja meg az első kanyaró elleni védőoltását, amely az immunizálás alapvető 
követelménye lenne. Ironikus, de tény, hogy a védőoltások következtében sok 
fertőző betegség ritkává, szinte ismeretlenné vált, amely alapján az a vélemény 
alakulhat ki a szülőkben és az egészségügyi dolgozókban, hogy a továbbiakban 
nincs szükség a védőoltások végzésére.  
A védőoltások évente milliók életét mentik meg, és ennek a népegészségügyi 
sikertörténetnek folytatódnia kell. A Régió országaiban részletes és érthető 
információkat kell adni a betegségek kockázatáról, a védőoltások hasznáról, 
elismerve azt, hogy minden gyermeknek joga van a betegségmentes élethez. Az 
Európai Védőoltási Hét adta alkalmat felhasználva minden országban évről-évre 
felhívják a figyelmet a védőoltások fontosságára és a saját nemzeti immunizációs 
programjaik erősségeire és gyengeségeire.  
A Védőoltási Hét az egész régióra kiterjedő esemény, amelyet az Egészségügyi 
Világszervezet Európai Régiós Irodája (WHO EURO) - együttműködve a 
legfontosabb érdekelt felekkel - irányít és koordinál. Erre az eseményre minden 
évben április utolsó hetében kerül sor. A Védőoltási Hetet az Európai Régióban 
2005-ben szervezték meg első alkalommal, akkor kilenc ország csatlakozott a 
kezdeményezéshez. 2012-ben a WHO EURO valamennyi tagországa (53) jele zte 
részvételét az április 21-27. közötti Európai Véd őoltási Hét eseménysorozaton. 
A Régió országai elkötelezettek a Védőoltási Hetet tekintve, felhasználva ezen 
eseményt arra, hogy kiemeljék és kommunikálják a védőoltások jelentőségét, 
valamint lehetőséget biztosítsanak a magas kockázati csoportba tartozók 
védőoltására.  
Az Európai Véd őoltási Hét célja, hogy felhívja a figyelmet a védőoltások 
fontosságára annak érdekében, hogy az oltandó korosztályokban emelkedjen az 



átoltottság. Különös hangsúlyt kap a sérülékeny lakosság elérése. A szlogen 
„Megelőzés. Védelem. Védőoltás.” támogatja azt a fő üzenetet , hogy minden 
gyermeknek szüksége van a betegségek megelőzésére és az élet védelmére. A 
Védőoltási Hét során az országok olyan programokat szerveznek, amelynek során 
tájékoztatják és bevonják a kulcsfontosságú célcsoportokat, valamint felhívják a 
figyelmet a védőoltásokkal kapcsolatos kihívások kezelésére.  
A WHO/EURO EIW kampány honlapján (http://eiw.euro.who.int/) folyamatosan 
frissítik a Védőoltási Héthez kapcsoló, tervezett központi és helyi eseményeket, 
programokat. Hasznos linket, tájékoztatók, fényképek, videók, blogok biztosítják a 
gyors információáramlást.  
Szlovákia hivatalosan hatodik alkalommal vesz részt a WHO/EURO által 
kezdeményezett Védőoltási Hét munkájában.  
A 2012. évi Védőoltási Hét hazai célkit űzései és feladatai három f ő mottóhoz 
kapcsolódnak :  
1. „A védőoltási tevékenységben résztvev ő egészségügyi dolgozók a sikeres 
nemzeti immunizációs program letéteményesei ”  
 
2. „A kanyaró terjedésének megakadályozása Európában 
3. A járványos gyermekbénulás mentességének (eradik ációjának) 10. év- 
fordulója  az Európai Régióban.  
 


