
Európsky imunizačný týždeň 
 

 
     Slovenská republika sa ako aj po iné roky, zapojila do kampane Európsky imunizačný 

týždeň (EIW). Kampaň vedie a koordinuje Regionálny úrad Svetovej zdravotníckej organizácie 
pre Európu (WHO/EUROPE). 

 
     Cieľom všetkých doterajších kampaní bolo zvýšiť záujem o očkovanie na úrovni 

politických autorít, odborníkov, zdravotníkov a širokej verejnosti. Cieľom tohoročnej kampane 
je navyše zvýšiť povedomie verejnosti o dôležitosti očkovania po celý život a tým pomáhať 
budovať a udržiavať kolektívnu imunitu v celom európskom regióne. Slogan tohtoročnej 
kampane EIW znie: ,,Očkovanie je právo jednotlivca, ale súčasne je spoločnou 
zodpovednosťou“.  

       Kampaň sa zameriava na opatrenia, ktoré je potrebné prijať v európskych krajinách, aby 
bola zabezpečená primeraná ochrana pred výskytom a šírením osýpok a rubeoly v európskom 
regióne. Európsky imunizačný týždeň prebieha v termíne od 23. apríla do 29. apríla 2018. 
Aktivity sa realizujú pod záštitou hlavného hygienika SR a kancelárie WHO na Slovensku. 
Koordinátorom aktivít je ÚVZ SR. Na realizácii aktivít EIW sa podieľajú všetky regionálne 
úrady verejného zdravotníctva v SR. Nedostatočná zaočkovanosť, či dokonca odmietanie 
očkovania môže spôsobiť ohrozenie života a zdravia najmä detskej populácie. Je potrebné, aby 
predovšetkým rodičia zodpovedne pristupovali k očkovaniu svojich detí a odmietli 
dezinformácie o škodlivosti očkovania.  

  V SR je zavedené povinné pravidelné očkovanie proti niektorým ochoreniam od 
päťdesiatych rokov 20. storočia. V roku 1986 bol v súlade s odporúčaním WHO prijatý Národný 
imunizačný program SR, ktorého cieľom je eliminovať až eradikovať infekčné ochorenia 
systematickým zabezpečovaním efektívnej imunizácie detí a dospelých. V súčasnosti  sa povinne 
očkuje proti 10 infekčným ochoreniam detí, ktoré dosiahli určitý vek (záškrt, tetanus, čierny 
kašeľ, vírusová hepatitída typu B, hemofilové invazívne infekcie, detská obrna, pneumokokové 
invazívne ochorenia, osýpky, mumps, ružienky). Dospelá populácia sa očkuje proti záškrtu a 
tetanu. Vďaka očkovaniu už na Slovensku nepoznáme také ochorenia ako je záškrt, detská obrna 
či novorodenecký tetanus. Účinnosť očkovania je jednoznačne dokázaná ústupom až 
vymiznutím mnohých ochorení, ktorým sa dá vďaka očkovaniu predchádzať. 

 Priaznivá epidemiologická situácia vo výskyte ochorení ovplyvniteľných očkovaním v SR 
vedie k domnienke, že ak sa ochorenie u nás nevyskytuje, očkovanie proti nemu je zbytočné. 
Vlnu protiočkovacích postojov vyvolali informácie o "škodlivosti očkovania", niekedy aj z radov 
lekárov. Odporcovia očkovania neuvádzajú, aký ťažký priebeh môže mať infekčné ochorenie 
alebo jeho komplikácie u neočkovaného jedinca. Epidémie infekčných ochorení, proti ktorým je 
v súčasnosti možnosť chrániť deti očkovaním, zabili vo svete viac detí, ako všetky vojny. 
Spochybňovanie imunizácie a imunizačných programov neuváženými prehláseniami, bez 
dôkladnej znalosti problematiky, môže závažným spôsobom ohroziť zdravie detskej populácie a 
priniesť návrat takých infekčných ochorení, ktoré sa u nás vďaka očkovaniu dlhodobo 
nevyskytujú. Celková zaočkovanosť proti ochoreniam imunizačného programu sa v našom 
okrese udržiava na úrovni 98 %. Pre dosiahnutie dostatočnej kolektívnej imunity je potrebné 
zaočkovať každé dieťa danej lokality. Okrem povinného očkovania sú aj odporúčané očkovania, 
ku ktorým patrí aj očkovanie proti chrípke a pneumokokom u dospelých. Tieto očkovania sú 



optimálnou prevenciou najmä pre starších chorých a oslabených ľudí. V zaočkovanosti najmä 
týchto skupín populácie Slovenská republika stále zaostáva za vyspelými krajinami. 
Očkovanie je nevyhnutné pre každé dieťa, pretože každé dieťa má právo byť chránené pred 
ochoreniami a byť zdravé.  

    Informácie o očkovaní Vám poskytne Váš ošetrujúci lekár, prípadne zamestnanci referátu 
epidemiológie RÚVZ so sídlom v Bardejove na ul. Kuzmányho 18, č. t. 054/ 4723905.  
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