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Vec : Európsky  imunizačný  týždeň 2013, aktualita pre médiá, zdravotníckych pracovníkov, laickú 

verejnosť.        

                                        „ Chráňte svoj svet - dajte sa zaočkovať „  

   V Európskych krajinách sa od 22.04.2013 do 27.04.2013 uskutočnia aktivity v rámci Európskeho 

imunizačného týždňa  ( EIW) so zameraním na posilnenie významu očkovania a na zvýšenie 

zaočkovanosti v jednotlivých krajinách. Slovenská republika už po siedmykrát participuje na 

týchto aktivitách. Cieľom realizácie EIW  je nárast zaočkovanosti, eliminácia tzv. vakcinačných 

dier, zlepšenie informovanosti o ochoreniach preventabilných očkovaním ako aj odpovedať na 

antivakcinačné  aktivity,  ktoré  sú  problémom  všetkých  krajín európskeho regiónu SZO.

  Slogan  EIW 2013 je „Chráňte svoj svet –  dajte sa zaočkovať „. Témou tohto ročníka je 

spomienka na ľudí, ktorí sú postihnutí ochoreniami, ktorým sa dá predchádzať očkovaním – čo je 

dôkaz pretrvávajúcej hrozby týchto ochorení vplyvom  neočkovania.            

  Pripomíname, že pravidelné povinné očkovanie detí, ktoré je v Slovenskej republike bezplatné sa 

vykonáva v záujme zdravia dieťaťa v rámci špecifickej preventívnej starostlivosti. V súlade s 

Chartou práv dieťaťa  má  každé  dieťa  právo  byť chránené pred  infekčnými chorobami. 

Všetky deti na svete si zaslúžia ochranu spoľahlivými a bezpečnými očkovacími látkami proti 

ochoreniam, ktorým  možno  predchádzať  očkovaním.

   Problematika očkovania je v rukách  odborníkov. Preto rodič dieťaťa, ktoré má byť očkované by 

nemal rozhodovať o tom, či očkovanie má, alebo nemá byť povinné. Neočkované dieťa pokiaľ 

ochorie, môže byť prameňom nákazy pre ďalšie deti, ktoré sú vnímavé k danej infekcii. Okrem 

toho má obmedzené možnosti v  dlhodobých  pobytoch  v  niektorých krajinách, ktoré očkovanie 

vyžadujú.          

   V otázkach očkovania sa  môžu  občania poradiť  bezplatne  na  RÚVZ so sídlom v Žiline,  

Poradňa očkovania, denne  v  čase  od  8,00 – 9,00  hodiny,  kontakt : tel.č. 041/ 7233842 .      
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