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         Infekčné choroby patrili a patria medzi najčastejšie a najzávažnejšie ochorenia, ktoré postihujú 

ľudstvo. V minulosti, pred érou očkovania, boli najväčším zabijákom ľudskej populácie. Stačí spomenúť 

epidémie moru, cholery, pravých kiahní, ktoré až do novoveku kynožili celé národy. Veď len obyčajná 

chrípka tzv. "španielka" bola príčinou smrti viac ako 20 miliónov ľudí na začiatku 20. storočia. Detské 

infekčné choroby - záškrt, osýpky, čierny kašeľ a detská obrna spôsobili v 20. storočí smrť, či trvalé 

následky miliónom detí na celom svete.  

V roku 1958 bolo na Slovensku zavedené povinné očkovanie proti tuberkulóze, čiernemu kašľu, 

záškrtu, tetanu a detskej obrne. V krátkom čase bola preočkovanosť detí skoro 100%, a od roku 1961 tieto 

choroby, až na malé výnimky, takmer vymizli. Napriek týmto výsledkom v súčasnosti zaznamenávame 

trend poklesu zaočkovanosti detí. V dôsledku toho vznikajú epidémie rôznych ochorení, najmä čierneho 

kašľa a osýpok vo viacerých štátoch Európy ale i na Slovensku. Tento trend pokračuje aj v tomto roku.  

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zaradila nízku zaočkovanosť spôsobenú odmietaním 

očkovania medzi 10 hlavných hrozieb pre zdravie ľudstva.  

Európska úradovňa WHO vyhlásila v roku 2019 už 14. ročník Európskeho imunizačného týždňa - 

EIW 2019.  

    Slogan ,,Prevent Protect Immunize"/,,Predchádzať Chrániť Očkovať" vyjadruje posolstvo       

každoročnej kampane.   

EIW prebieha v termíne od 24. apríla do 30. apríla 2019. 

        Heslo EIW 2019: ,,Vaccine heroes"/,,Hold podporovateľom očkovania". 

Týmto heslom kampane je vyjadrená pocta všetkým, ktorí už pochopili, že žijeme v dobe, kedy 

je možné jednoduchým a dostupným spôsobom predchádzať závažným infekčným ochoreniam, a to 

očkovaním. Pocta patrí aj tým, ktorí sa svojou prácou snažia podporiť očkovanie a ukázať cestu iným, 

ktorí sa starajú o svoje zdravie a svojim zodpovedným prístupom chránia seba a svoje okolie pred 

vznikom a šírením závažných infekčných ochorení.  

Poďakovanie patrí:  

- tvorcom politík, ktorí zabezpečujú, aby mal každý prístup k informáciám o očkovacích látkach 

a ktorí vytvárajú zdravotné, vzdelávacie a sociálne systémy potrebné na zabezpečenie spravodlivého 

prístupu k očkovacím látkam,  

- vedcom, ktorí vyvíjajú bezpečné a účinné očkovacie látky,  

- zdravotníckym pracovníkom, ktorí sú pre svojich pacientov dôveryhodným zdrojom 

informácií o očkovacích látkach a ktorí včas a správne aplikujú očkovacie látky,  

- rodičom, ktorí zabezpečujú potrebné (povinné a odporúčané) očkovanie pre svoje deti a 

podporujú očkovanie svojich detí, lebo každé dieťa si zaslúži ochranu pred ochoreniami, ktorým možno 

predchádzať očkovaním,  

- všetkým, ktorí vyhľadávajú a zdieľajú informácie o vakcínach založených na dôkazoch, lebo 

zdieľaním faktov o vakcínach môže každý pomôcť zvýšiť povedomie o očkovaní, ktoré je nástrojom na 

záchranu života. 

Očkovanie v našom okrese sa vykonáva v 16 - tich ambulanciách praktických lekárov pre 

deti a dorast a v 28 - ich ambulanciách prektických lekárov pre dospelých.  

Celková zaočkovanosť proti ochoreniam 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. 

    Informácie o očkovaní Vám poskytne Váš ošetrujúci lekár, lekár a zamestnanci oddelenia 

epidemiológie RÚVZ so sídlom v Bardejove na ul. Kuzmányho 18, č. t. 054/4723905 - poradňa 

očkovania.  

      Na Slovensku je povinné očkovanie detí, presne v zmysle deklarácie UNICEF: "dieťa má 

právo byť chránené pred infekčnými chorobami očkovaním", to znamená, že nikto (ani rodič), 

mu toto právo nemôže odoprieť.  
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