
Európsky imunizačný týždeň 2015
V roku 2015 sa Slovenská republika opäť zapojí do aktivít Európskeho imunizačného týždňa 
(EIW). Kampaň EIW vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia, Regionálny úrad pre Európu a je 
zameraná na zdôraznenie významu očkovania. V tomto 10.ročníku sa táto udalosť uskutoční v 
dňoch od 20.04.2015 do 25.4.2015. Témou tohto ročníka je potreba obnovenia záujmu o očkovanie 
na politickej, profesionálnej a  individuálnej úrovni. 

Pripomeňme     si      niektoré     skutočnosti     k     tejto     téme     :     

Očkovanie prináša výhody nielen jednotlivcom, ale aj celej spoločnosti. Má za následok  pokles vo 
výskyte infekčných ochorení a tým aj pokles spotreby antibiotík. Vysoká  preočkovanosť vedie k 
prerušeniu cirkulácie  pôvodcov infekcie v populácií, a to  u niektorých ochorení môže viesť až k 
eliminácií danej infekcie (napr. detská obrna). Čím je viac očkovaných v populácií, tým je 
dosiahnutá vyššia kolektívna imunita a nepriamo sú takto chránení aj neočkovaní. Vďaka 
očkovaniu sme dosiahli výrazný pokles úmrtnosti na niektoré ochorenia (záškrt, osýpky). Z 
pohľadu ekonomického je očkovanie pre spoločnosť vždy lacnejšia záležitosť ako výdavky na 
liečbu a náklady spojené s následkami ochorenia. Očkovaní  ľudia menej navštevujú lekára,  čo 
pozitívne pôsobí na záťaž  zdravotníckeho systému.

Najpodstatnejšiou výhodou očkovania z pohľadu očkovanej osoby, alebo rodiča očkovaného 
dieťaťa je ochrana pred ochorením. Očkovanie teda poskytuje to najefektívnejšie –  primárnu 
prevenciu, bráni vznik ochorenia. Medzi povinné očkovania v Slovenskej republike patrí očkovanie 
proti 10 ochoreniam. Očkovanie proti týmto 10 ochoreniam je minimum, ktoré má každé dieťa 
absolvovať (ochorenia preventabilné očkovaním). Okrem toho sú k dispozícií aj odoporúčané 
očkovania detí: napr. očkovanie proti rotavírusovým ochoreniam, kliešťovej encefalitíde, 
meningokokovej meningitíde, ovčím kiahniam, chrípke a pod.
Ale očkovanie prináša výhody pre všetky vekové skupiny. Jediné povinné očkovanie dospelých 
osôb je preočkovanie proti tetanu. Pre dospelých existuje veľa odporúčaných očkovaní, napr. 
očkovanie proti chrípke, kliešťovej encefalitíde, vírusovým hepatitídam typ A,B.... 

Očkovanie     cestovateľov   chráni pred celou škálou infekcií, ktoré sa u nás nevyskytujú. Medzi 
najčastejšie cestovateľské očkovania patria: očkovanie proti brušnému týfusu, žltej zimnici, 
vírusovej hepatitíde A, B, meningokokovej meningitíde, besnote alebo japonskej encefalitíde.

Protinádorové     očkovanie   –  očkovanie chráni aj proti vzniku zhubných nádorov –  príkladom je 
očkovanie proti ľudským papilomavírusom (etiol.agens pre nádorové ochorenie krčka maternice).
Dnešné moderné očkovacie látky sú bezpečné, navodzujú dostatočne kvalitnú a dlhodobú imunitnú 
odpoveď, chránia vysoké percento osôb pred vznikom infekčných ochorení (ochorenia 
preventabilné očkovaním). 

A tak treba len odstrániť neopodstatnený strach z očkovania, nedôveru k účinnosti 
očkovacích látok a na základe vedeckých dôkazov pochopiť skutočný význam tejto 
najúčinnejšiej  možnosti  prevencie.       

Vaše ďalšie otázky zodpovieme na telef.č. 041/33842 - Poradňa očkovania – odbor epidemiológie 
RÚVZ so sídlom v Žiline – poskytujeme  vakcinologické poradenstvo.


