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Az Európai Védőoltási Hét fő üzenete, hogy minden gyermeknek joga és szüksége van 

a védőoltással megelőzhető betegségek elleni védelemre. 
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Európai Regionális Irodája 2018-ban tizenharmadik 
alkalommal hirdeti meg az Európai Védőoltási Hét eseménysorozatát.  

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 védőoltások védelmet biztosítanak  a fertőző betegségek ellen, de ezzel az előnyeik 

nem érnek véget. Abban az esetben, ha az adott közösség tagjai  megkapják a védőoltásokat, 
nem lesznek a közösségben olyan egyének, akik fogékonyak a fertőző betegések kórokózóira. 
Ezzel  közösen védik a közösség legsérülékenyebb tagjait, főleg a gyermekeket. Minden 
egyén megérdemli, hogy megkapja a védőoltásokat, ezzel megosztja a felelősséget a közösség 
azon tagjai iránt, akik ilyen módon nem szerezhetnek védettséget a fertőző betegségek ellen. 
Az immunizáció megvéd minket. 

Éppen ezért a  13. EVH mottója: „ A védőoltás egyéni jog, de egyúttal közös 

felelősség is“ (Vaccination is an individual right and shared responsibility).  


