
EURÓPSKY  IMUNIZA ČNÝ  TÝŽDEŇ  (EIW) 

 

Od 21. 4. 2012 do 27. 4. 2012 bude prebiehať Európsky 
imunizačný týždeň. 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. 
Kľúčovým cieľom EIW je podpora dopytu po očkovaní. SZO v rámci EIW 2012 zdôrazňuje:  

• nutnosť podpory EIW zo strany zdravotníckych pracovníkov,  

• zabránenie šíreniu osýpok v Európe, 

• 10. výročie eradikácie poliomyelitídy v Euroregióne SZO.  

Aktivity EIW v SR sa realizujú pod záštitou hlavného hygienika SR a kancelárie SZO 
na Slovensku. Koordinátorom aktivít je ÚVZ SR v spolupráci s Pracovnou skupinou pre 
imunizáciu a Slovenskou epidemiologickou a vakcinologickou spoločnosťou. Na realizácii 
aktivít EIW, zameraných na zvýšenie povedomia o dôležitosti očkovania, participujú všetky 
regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR.  

Očkovanie patrí k významným a efektívnym spôsobom prevencie infekčných chorôb. 
Účinnosť očkovania je jednoznačne dokázaná ústupom až vymiznutím mnohých ochorení, 
ktorým sa dá vďaka očkovaniu predchádzať. Vďaka očkovaniu sa podarilo zdolať pravé 
kiahne, ktoré bolo ešte v sedemdesiatych rokoch minulého storočia príčinou mnohých úmrtí. 
 

V Slovenskej republike sa začalo so systematickým celoplošným očkovaním 
v päťdesiatych rokoch minulého storočia. V roku 1986 bol v súlade s odporúčaním Svetovej 
zdravotníckej organizácie prijatý Národný imunizačný program. Jeho cieľom je eliminovať až 
eradikovať infekčné ochorenia systematickým zabezpečovaním efektívnej imunizácie detí 
a dospelých. Systematickou realizáciou pravidelného povinného očkovania detí sa podarila 
dosiahnuť eradikácia ochorenia na detskú obrnu v Euroregióne SZO a nízky až nulový výskyt  
ďalších závažných ochorení ako záškrt, osýpky, tetanus detí a mladistvých. U ostatných 
ochorení imunizačného programu sa chorobnosť pohybuje na veľmi nízkych hodnotách. 

 
Vzhľadom na súčasný intenzívny pohyb obyvateľstva vo svete nie je zavlečenie 

infekčnej choroby do hociktorej krajiny vrátane Slovenska vylúčené. Príkladom je import 
dvoch prípadov osýpok v minulom roku na Slovensko. Pokiaľ je pôvodca nákazy prítomný 
v populácii niektorej krajiny, riziko zavlečenia infekcie stále trvá. Svetová zdravotnícka 
organizácia preto odporúča pre zabezpečenie kolektívnej imunity populácie dosiahnuť 
zaočkovanosť minimálne 95 %.  
 

Pravidelné povinné očkovanie detí sa v Slovenskej republike vykonáva proti desiatim 
infekciám, a to proti:  záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej hepatitíde 
typu B, hemofilovým invazívnym infekciám, pneumokokovým invazívnym infekciám, 
osýpkam, príušniciam a rubeole. Celková zaočkovanosť detskej populácie sa v rámci 



pravidelného povinného očkovania dlhodobo udržiava na úrovni 98 – 99 %, na krajskej 
a okresnej úrovni presahuje 95 %.   

 

Očkovanie je nevyhnutné pre každé dieťa, pretože každé dieťa má právo byť chránené 
pred ochoreniami a zdravé. 

Sedem hlavných dôvodov, prečo je očkovanie prioritné: 

1./ Očkovanie zachraňuje životy. Vďaka očkovaniu sa každoročne zachránia viac ako 3 mil. 
ľudských životov. Dôsledkom správneho očkovania je dramatický pokles počtu ochorení 
preventabilných očkovaním. 

2./  Očkovanie je základným právom – ale nie všetkým deťom je očkovanie umožnené. 
V každej krajine sa nachádzajú však aj skupiny osôb, ktoré majú sťažený prístup k očkovaniu. 

3./  Hrozba epidémií a závažných poškodení zdravia sa očkovaním znižuje. 

4./ Infekčné choroby sú tichým zabijakom. Pred zavedením povinného očkovania sa 
infekčné choroby vyskytovali oveľa častejšie v epidémiách a boli hlavnou príčinou úmrtí detí. 

5./ Ochorenia sú kontrolované a eliminované. Očkovaním dochádza k poklesu počtu 
ochorení. V roku 2002 došlo k úplnej likvidácii detskej obrny v európskom regióne. 

6./  Očkovanie je nákladovo efektívne. Výsledky štúdie preukázali, že 1 prípad osýpok si 
vyžaduje náklady na liečbu 209 – 480Eur, pritom náklady na očkovanie sú 0,17 – 0,97 Eur. 

7./  Deti sú závislé od kvality zdravotníckeho systému, ktorého úlohou je zabezpečiť 
bezpečnú, efektívnu a nenákladnú imunizáciu. Systém očkovania je jedným z najsilnejších 
stránok zdravotnej starostlivosti. 

Očkovanie nie je len jedným z najefektívnejších prostriedkov prevencie výskytu 
ochorení a úmrtí, ale aj stratégiou, ktorá pomáha odstrániť nedostatky v primárnej 
zdravotníckej starostlivosti. 

 

Zdroj: WHO a UVZSR 


