
EURÓPSKY  IMUNIZAČNÝ  TÝŽDEŇ  -  EIW  2018

V dňoch  od  23.4.  -  29.4.  2018  Svetová  zdravotnícka 
organizácia  vyhlasuje  kampaň  EIW  (Európsky 
imunizačný týždeň) zameranú na zdôraznenie významu 
očkovania.  Témou tohto ročníka je:  „Vaccination is an 
individual  right  and  shared  responsibility“, teda 
„Očkovanie  je  právo  jednotlivca,  ale  súčasne  je  
spoločnou zodpovednosťou“. 

      Účinnosť očkovania je vo svete i na Slovensku jednoznačne dokázaná ústupom až 
vymiznutím ochorení, ktorým sa dá predchádzať očkovaním. Vplyv očkovania možno 
najlepšie  ilustrovať  na  vykorenení  pravých  kiahní  vo  svete.  Jedine  vďaka  očkovaniu  sa 
podarilo zdolať toto smrteľné ochorenie, ktoré ešte v sedemdesiatych rokoch bolo príčinou 
mnohých úmrtí.  V súčasnosti  je svet  vo finálnej  fáze vykorenenia ďalšieho závažného až 
smrteľného ochorenia a to detskej obrny. Vďaka rozsiahlemu povinnému očkovaniu sa toto 
ochorenie  v  súčasnosti  nevyskytuje  v troch  regiónoch  Svetovej  zdravotníckej  organizácie 
vrátane európskeho kontinentu.

      Na Slovensku sa povinné očkovanie vykonáva od päťdesiatych rokov. Vďaka tomu sa 
u nás nevyskytujú ochorenia ako je detská obrna, záškrt, tetanus novorodencov a mladistvých 
a situácia vo výskyte ďalších ochorení, proti ktorým sa povinne očkuje je dlhodobo priaznivá. 
Pokiaľ by sme očkovanie nezaviedli, mali by sme vysoké počty chorých ako aj úmrtí. Ich 
liečba  by bola oveľa nákladnejšia  ako je  očkovanie.  V krajinách,  kde je  zaočkovanosť 
nízka,  t.j.  nie  je  dostatočná kolektívna  imunita,  dochádza k  epidemickým výskytom 
týchto  ochorení. V  skupinách,  resp.  komunitách,  ktoré  z  rôznych  pohnútok  očkovanie 
odmietajú dochádza k epidémiám. 

     V súčasnosti sa v Slovenskej republike povinne očkujú deti vo veku od 3 mesiacov do 13 
rokov proti 10 prenosným ochoreniam /záškrt, tetanus, čierny kašeľ, vírusová hepatitída typu 
B, invazívne hemofilové nákazy, detská obrna, pneumokokové invazívne ochorenia, osýpky, 
mumps a ružienka/ a dospelé osoby vo veku od 30 rokov proti 2 prenosným pochoreniam 
/záškrt a tetanus/ každých 15 rokov. 

Oddelenie  epidemiológie  Regionálneho  úradu  verejného  zdravotníctva  so  sídlom  v 
Rimavskej  Sobote poskytuje  v rámci  „Poradne očkovania“ konzultácie  a  poradenstvo pre 
verejnosť v oblasti prevencie chorôb, ktorým sa dá predchádzať očkovaním. Poradenstvo je 
bezplatné  a  zamerané  nielen  na  povinné  očkovanie,  ale  aj  na  vakcináciu  pred  cestou  do 
zahraničia.


