
 

Európsky imunizačný týždeň 2013 

V tomto roku bude Slovenská republika už po siedmy krát participovať na aktivitách Európskeho imunizačného 

týždňa (EIW), ktorý sa uskutoční v týždni od 22. 4. 2013 do 27. 4. 2013. Kampaň  EIW, ktorú vyhlasuje európska 

úradovňa Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) je zameraná na posilnenie významu očkovania a na zvýšenie 

zaočkovanosti v jednotlivých krajinách.  

Cieľom realizácie EIW je nárast zaočkovanosti, eliminácia tzv. vakcinačných dier, zlepšenie informovanosti o 

očkovaní proti nákazám, ktorým sa dá vďaka očkovaniu úspešne predchádzať a odpoveď na antivakcinačné  aktivity, 

ktoré sú problémom všetkých krajín európskeho regiónu SZO.  

Slogan EIW 2013 je „Protect your world - get vaccinated“, čo znamená „Chráň svoj svet – daj sa 

zaočkovať“.  Témou tohto ročníka EIW je spomienka na ľudí, ktorí sú postihnutí ochoreniami, ktorým sa dá 

predchádzať očkovaním. Je to dôkaz pretrvávajúcej hrozby týchto ochorení vplyvom neočkovania.   

Očkovanie alebo „ vakcinácia“ patrí medzi najvýznamnejšie 

preventívne opatrenia verejného zdravotníctva, ktoré ochránilo 

milióny ľudí pred infekčnými chorobami. Cieľom očkovania je 

zabezpečiť tvorbu špecifických protilátok proti mikroorganizmom a 

zároveň navodiť imunologickú pamäť, čím sa má zabezpečiť 

dlhodobá, optimálne doživotná ochrana pred ochorením. 

 



Aktivity Európskeho imunizačného 

týždňa (EIW) v roku 2013? 

V tomto roku bude Slovenská republika už po 

siedmy krát participovať na aktivitách Európskeho 

imunizačného týždňa (EIW), ktorý sa uskutoční 

v týždni od 22. 4. 2013 do 27. 4. 2013. Kampaň  EIW, 

ktorú vyhlasuje európska úradovňa Svetovej 

zdravotníckej organizácie (SZO) je zameraná na 

posilnenie významu očkovania a na zvýšenie 

zaočkovanosti v jednotlivých krajinách. Cieľom 

realizácie EIW je nárast zaočkovanosti, eliminácia tzv. 

vakcinačných dier, zlepšenie informovanosti o očkovaní 

proti nákazám, ktorým sa dá vďaka očkovaniu úspešne 

predchádzať a odpoveď na antivakcinačné  aktivity, 

ktoré sú problémom všetkých krajín európskeho regiónu 

SZO. Slogan EIW 2013 je „Protect your world - get 

vaccinated“, čo znamená „Chráň svoj svet – daj sa 

zaočkovať“. Témou tohto ročníka EIW je spomienka na 

ľudí, ktorí sú postihnutí ochoreniami, ktorým sa dá 

predchádzať očkovaním. Je to dôkaz pretrvávajúcej 

hrozby týchto ochorení vplyvom neočkovania. 

 

Čo je to zdravie? 

Definícia zdravia podľa WHO je stav úplnej 

telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nie len 

neprítomnosť choroby alebo postihnutia. Právo na 

rozvoj, ochranu a obnovu zdravia patrí medzi základné 

ľudské práva. Každý bez ohľadu na rasu, náboženstvo, 

politické presvedčenie, ekonomický a sociálny status 

má právo na požívanie najvyššie dosiahnuteľnej úrovne 

a kvality zdravia. Zdravie patrí medzi základné ľudské 

práva všetkých ľudí na svete. 

 

Prečo očkovať: 

Očkovanie alebo „ vakcinácia“ patrí medzi 

najvýznamnejšie preventívne opatrenia verejného 

zdravotníctva, ktoré ochránilo milióny ľudí pred 

infekčnými chorobami. 

Očkovanie znamená vpravenie očkovacej látky 

(vakcíny) do ľudského organizmu. Imunizácia znamená 

následný proces v zmysle vytvorenia nešpecifickej a 

špecifickej imunitnej odpovede v ľudskom organizme 

na antigén, prídavné a iné zložky vakcíny. Cieľom 

očkovania je zabezpečiť tvorbu špecifických protilátok 

proti mikroorganizmom a zároveň navodiť 

imunologickú pamäť, čím sa má zabezpečiť dlhodobá, 

optimálne doživotná ochrana pred ochorením. 

Individuálny význam očkovania spočíva v ochrane 

jednotlivca navodením komplexnej imunologickej 

ochrany proti pôvodcom ochorenia, proti ktorým sa 

očkuje.Verejno-zdravotný význam očkovania spočíva v 

zabezpečení tzv. kolektívnej imunity na základe vysokej 

preočkovanosti osôb, čím sa zamedzí šíreniu pôvodcov 

ochorení v populácii. 

Za objaviteľa očkovania sa oficiálne považuje 

anglický lekár Edward Jenner, ktorý ako prvý vykonal 

očkovanie 17. mája 1796. Odvtedy sa datuje očkovanie 

proti variole (pravým kiahniam), pričom za jeden z 

najväčších úspechov v histórii očkovania sa považuje 

práve eradikácia (vykorenenie) tohto ochorenia na 

celom svete. Dnes si už nevieme predstaviť, že variola 

bola zodpovedná za 8-20% všetkých úmrtí, ktoré boli 

vykazované v európskych štatistikách pred zavedením 

očkovania. 

Prečo sa začína s očkovaním v dojčenskom 

veku? 

Dôvod je jednoduchý. Infekciami sú najviac 

ohrozené deti najmladšej vekovej skupiny. Hoci dieťa 

pri narodení má rozvinutý imunitný systém, ten je 

“naivný”– prázdny. Ochranné protilátky od matky 

rýchlo po narodení klesajú. Infekcie najviac ohrozujú 

malé deti a majú u nich veľmi ťažký priebeh, často v 

život ohrozujúcej forme. Preto je nevyhnutné, aby 

aktívna a bezpečná ochrana – očkovanie - predbehlo 

riziko nákazy. Znamená to, že ani protilátky, ktoré ma 

dieťa pri narodení od matky, ani dojčenie nedokážu 

poskytnúť dostatočnú a dlhodobú ochranu dieťaťa pred 

vznikom infekčných ochorení. Očkovanie teda musíme 

zaistiť deťom čo najskôr po narodení – v prvých 

mesiacoch ich života. Už viac ako polstoročné výsledky 

jasne dokazujú, že malé deti znášajú očkovanie veľmi 

dobre a ich ochrana je takmer 100%.  

V povinnom pravidelnom očkovaní na území 

SR sú v súčasnosti očkovania proti jedenástim 

chorobám, viaceré z nich v minulosti znamenali pre 

ľudstvo nebezpečnú hrozbu a vyvolávali celosvetové 

epidémie a boli príčinou veľkého počtu úmrtí. Výskyt 

ťažkých a mnohokrát smrteľných prípadov ochorení na 

diftériu (záškrt), tetanus, paralytické formy 



poliomyelitídy (detskej obrny), pertussis (čierny kašeľ), 

morbilli (osýpky) bol úplne bežný. 

 

Centrá pre očkovanie rizikových detí schválené 
MZ SR    
 

DFNsP v Bratislave 
Limbová 1 
833 40 Bratislava 
MUDr. Zuzana Kuková 
tel. č. : 02/59371563 
  
DFNsP v Banskej Bystrici 
Klinika pre deti a dorast 
975 17 Banská Bystrica 
Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. 
tel. č.: 048/4726566 
  
FN v Martine  
Kollárova 2 
036 59 Martin 
MUDr. Jana Vyšehradská 
tel. č. : 043/4203845 
  
DFNsP v Košiciach 
Tr. SNP 1 
040 11 Košice 
MUDr. Ingrid Urbančíková 
tel. č.: 055/6402478 
 

 
 
 

Pokiaľ máte otázky týkajúce sa prospešnosti 
očkovania, bezpečnosti očkovacích látok a 

ochrany verejného zdravia, môžete nám napísať, 
radi vám odpovieme.  

V prípade, že sa chcete opýtať na konkrétne 
zdravotné problémy, reakcie po očkovaní a pod., 

obracajte sa, prosím, na vášho lekára. 
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