
 

 
 
             Európsky imunizačný týždeň   -    24. – 30. apríl 2016 
 
 
 
    Európsky imunizačný týždeň – EIW 2016 je široká iniciatíva, ktorú vedie a koordinuje 
regionálna kancelária SZO pre Európu. Koná sa každoročne v apríli. 
Cieľom kampane je zvýšiť vedomosti o význame očkovania a zvýšenie zaočkovanosti. 
 
     Očkovanie t.j. imunizácia je pre každé dieťa dôležité pre ochranu života. 
 
   Očkovanie ako prevencia vysoko nákazlivých infekčných ochorení sa vykonáva v záujme 
jednotlivca ale aj celej spoločnosti. Verejno – zdravotníckym prínosom očkovania je zníženie 
chorobnosti a úmrtnosti ale aj predchádzanie epidémií. 
   Rodičia, ktorí odmietajú zaočkovať svoje deti, zbavujú dieťa jeho práv na zdravie. Tým, že 
neumožňujú zaočkovať svoje deti, okrem ohrozenia zdravia vlastného dieťaťa ohrozujú aj 
ďalšie deti vnímavé voči infekciám, ktoré nemôžu byť očkované zo zdravotných dôvodov 
alebo vzhľadom na vek. Neočkované deti sú vnímavé voči infekciám a sú vhodným terénom 
pre ich ďalšie šírenie. 
   V dôsledku priaznivej epidemiologickej situácie vo výskyte ochorení ovplyvniteľných 
očkovaním, sa mnoho ľudí domnieva, že ak sa ochorenie v danej krajine nevyskytuje, 
očkovanie proti nemu je zbytočné. 
Tieto vyhlásenia sú veľmi zavádzajúce, pretože kým ochorenie celosvetovo nie je 
eradikované, pri dnešnej migrácii  obyvateľstva môže dôjsť k jeho zavlečeniu do ktorejkoľvek 
krajiny.  
Nezaočkovaní jedinci sa stávajú potencionálnym zdrojom ochorenia a šírenia nákazy, ktoré 
môžu nadobudnúť  epidemické rozmery. Prenosné ochorenia nepoznajú hranice a preto je 
potrebný spoločný prístup  v riešení spoločných hrozieb. 
   Mýty o škodlivých účinkoch očkovania  neboli v priamej súvislosti  so správne podaným 
očkovaním nikdy dokázané. Podľa odborníkov najväčším nežiaducim účinkom je 
uspokojenie, že infekčné choroby už nehrozia  a preto netreba očkovať. Rodičia by mali 
vedieť, že tí, ktorí dávajú svoje deti očkovať, zatiaľ čiastočne chránia aj tých neočkovaných. 
Pre zabránenie šíreniu infekčného ochorenia v populácii je dôležité zabezpečiť dostatočnú 
kolektívnu imunitu. O kolektívnej imunite však môžeme hovoriť iba vtedy, ak je 95% členov 
kolektívu očkovaných. 
Každá neočkovaná osoba zvyšuje svoju šancu na ochorenie a ďalšie šírenie medzi 
neočkovanými. Nedostatočná kolektívna imunita rýchlo vedie k zhoršeniu epidemiologickej 
situácie so vážnym dosahom na zdravie celej populácie. 

 



 
     V roku 2016  heslom kampane SZO je  : Vyplňme medzeru v imunizácii 
 
     Slovensko dlhodobo patrí ku krajinám, kde systém očkovania mal a má svoj význam. 
Ochorenia, ktorým sa dá predchádzať očkovaním sa v populácii takmer nevyskytovali. Našou 
povinnosťou je  v očkovaní pokračovať. 
Pôsobenia antivakcinačných jedincov zasiahlo aj Slovensko a v posledných rokoch klesá 
zaočkovanosť najmä detskej populácie. V dôsledku toho boli lokálne epidémie čierneho 
kašľa, zápalu príušných žliaz – ochorení, ktoré sa na Slovensku dlhé roky nevyskytovali. 
   Pravidelné povinné očkovanie detí  sa vykonáva v záujme zdravia dieťaťa v rámci 
špecifickej preventívnej starostlivosti. Každé dieťa má právo byť chránené pred infekčnými 
chorobami v súlade s Chartou práv dieťaťa. 
   Európsky imunizačný týždeň je možnosťou na cielenú komunikáciu a na zvýšenie 
povedomia obyvateľov o úspechu očkovacích programov v európskom regióne. 
 
 
               7 dôvodov, prečo musí ostať očkovanie prioritou: 
                http://www.sprievodcaockovanim.sk/caste-otazky-o-ockovani/who 
                -7-dovodov-preco-musi-ockovanie-ostat-prioritou.html  
               Očkovacie kalendáre  Európskych krajín: 
               http://vaccine-schedule.edcd.europe.eu/Pages/Scheduler.aspx 
 
 
 
 
 
 

 


