
EURÓPSKY  IMUNIZAČNÝ  TÝŽDEŇ  -  EIW  2015 
 

V dňoch od 20.4. - 25.4. 2015 Svetová zdravotnícka 
organizácia vyhlasuje jubilejný 10. ročník kampane EIW 
(Európsky imunizačný týždeň), zameraný na zdôraznenie 
významu očkovania. Slogan: Prevencia, Ochrana, 
Imunizácia predurčuje poslanie tejto aktivity, ktorou je 
ochrana života a zdravia už od detstva.  
 
 

Sedem hlavných dôvodov, prečo je očkovanie prioritou:  
 

1. Očkovanie zachraňuje životy. Vďaka imunizácii sa každoročne zachráni viac ako 3 
milióny ľudských životov. Dôsledkom správneho očkovania je dramatický pokles 
počtu smrteľných ochorení preventabilných očkovaním (novorodenecký tetanus).  

2. Očkovanie je základným právom – ale nie všetkým deťom je očkovanie 
umožnené. Podľa  odhadov WHO a UNICEF žije vo svete v súčasnosti približne 24 
miliónov neočkovaných detí. V každej krajine sa nachádzajú však aj skupiny osôb, 
ktoré majú sťažený prístup k očkovaniu (marginalizované skupiny obyvateľstva, 
Rómske etnikum, migranti). Práve v týchto skupinách dochádza najčastejšie 
k epidémiám ochorení, ktorým je možné očkovaním predchádzať. V súčasnosti sa  na 
Slovensku očkuje celá detská populácia proti 10 závažným ochoreniam: tetanu, 
záškrtu, čiernemu kašľu, detskej obrne, invazívnym hemofilovým aj  pneumokokovým 
nákazám, žltačke typu B, osýpkam, ružienke, zápalu príušných žliaz. 

3. Hrozba epidémií a závažných poškodení zdravia sa očkovaním znižuje. Vďaka 
očkovaniu dochádza v mnohých krajinách k významnému zníženiu epidémií 
a závažných poškodení zdravia vyvolaných ochoreniami, ktorým možno predchádzať 
očkovaním. Vakcíny sú „postrachom“ pre ochorenia. Taktiež priebeh ochorení je u 
neočkovaných osôb závažnejší. Typickým príkladom sú aj „obrovské“ epidémie 
osýpok u neočkovaných detí z krajín EÚ, kde nie je legislatívne zakotvená povinnosť 
vakcinácie (napr. Francúzsko, Rakúsko alebo Nemecko).  

4. Infekčné choroby sú tichým zabijakom. Pred zavedením povinného očkovania sa 
infekčné choroby vyskytovali oveľa častejšie v epidémiách a boli hlavnou príčinou 
úmrtí u detí. Každý rok zomrie na infekčné choroby vo svete 10,6 milióna detí do 5 
rokov života; pritom smrti minimálne 1,4 milióna detí z tohto počtu by sa dalo predísť 
očkovaním.  

5. Ochorenia sú kontrolované a eliminované. Očkovaním dochádza k poklesu počtu 
závažných ochorení s vysokým rizikom úmrtia alebo celoživotných následkov, a 
u niektorých ochorení dokonca k ich úplnému vymiznutiu vo svete (pravé kiahne).  

6. Očkovanie je nákladovo efektívne. Výsledky štúdie realizovanej v 11 krajinách 
Európy z roku 2003 preukázali, že napríklad jedno ochorenie na osýpky si vyžaduje 
oveľa vyššie náklady na terapiu (209 – 480 €) ako sú náklady na očkovanie proti 
tomuto ochoreniu (0,17 – 0,97 € na jednu osobu).    

7. Deti sú závislé od kvality zdravotného systému, ktorého úlohou je zabezpečiť 
bezpečnú, efektívnu a nenákladnú imunizáciu. Funkčný systém očkovania je 
jedným z najsilnejších stránok zdravotnej starostlivosti. Úroveň zaočkovanosti proti 
očkovaním preventabilným ochoreniam je jedným z ukazovateľov kvality 
zdravotníckej starostlivosti a systému zdravotníckych služieb. 

 
 


