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Európsky imunizačný týždeň 2015 

 

    V roku 2015 sa Slovenská republika opäť zapojí do aktivít Európskeho imunizačného 

týždňa (EIW). Kampaň EIW je zameraná na zdôraznenie významu očkovania. Vyhlasuje ju 

Svetová zdravotnícka organizácia a Regionálny úrad pre Európu.  

 Jubilejný 10. Ročník EIW sa uskutoční v dňoch od 20. 4. 2015 do 25. 4. 2015 a súvisí 

s konaním Svetového imunizačného týždňa (24. – 30. 4. 2015). Téma tohto ročníka sa 

zameriava na potrebu obnovenia záujmu o očkovanie na politickej, profesionálnej 

a individuálnej úrovni.  

     

Na RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou, Oddelenie epidemiológie, je zriadená 

poradňa očkovania (bližšie informácie na web. stránke RÚVZ Vranov nad Topľou  

www.ruvzvt.sk), kde zamestnanci poskytujú osobné poradenstvo v oblasti: základného 

očkovania a očkovania detí, očkovania dospelých, očkovania pred cestou do zahraničia, 

všeobecného poradenstva týkajúceho sa očkovania, očkovacích látok, kontraindikácií 

 očkovania a pod. 

 V priestoroch budovy RÚVZ vo Vranove nad Topľou je umiestnený výchovno-náučný 

panel venovaný Európskemu imunizačnému týždňu. Na základe požiadania poskytujeme 

poradenskú činnosť formou prednášok a besied. V piatok 24. 4. 2015 v Materskom centre 

Slniečko bude prebiehať prednáška a beseda venovaná tejto problematike. 

 

V rámci administratívnej kontroly pravidelného povinného očkovania bola k 31. 8. 2014 

zaočkovanosť detí kontrolovaná vo všetkých ambulanciách všeobecných lekárov pre deti a 

dorast v SR. Okrem povinného očkovania detí, bola kontrola zameraná aj na sledovanie 

zaočkovanosti na odporúčané očkovanie alebo očkovanie na žiadosť rodičov detí do 15 rokov 

života a odmietania povinného očkovania. Ostatné dobrovoľné očkovania (pred cestou do 

zahraničia, dobrovoľné očkovanie dospelých) nemonitorujeme. 

Celkový počet detí v SR očkovaných mimo stanovených povinných očkovaní v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom klesol. Sledovala sa zaočkovanosť na odporúčané očkovania proti: 

kliešťovej encefalitíde, chrípke, vírusovej hepatitíde typu A, meningokokovej meningitíde, 

infekciám vyvolanými S. pneumoniae, rotavírusovým infekciám, ovčím kiahňam, rakovine 

krčka maternice a tuberkulóze. V kontrolovanom období bolo na žiadosť rodičov alebo na  

http://www.ruvzvt.sk/


odporúčanie ošetrujúceho lekára očkovaných 39 779 detí v SR, čo je pokles o 11,4 % v 

porovnaní s predchádzajúcim obdobím (44 883 očkovaných detí). Bol zaznamenaný pokles 

počtu očkovaných detí pri všetkých odporúčaných očkovaniach, s výnimkou očkovania proti 

vírusovej hepatitíde typu A, meningokokovej meningitíde a TBC.  

V okrese Vranov nad Topľou bolo odporúčané očkovanie alebo očkovanie na žiadosť 

rodičov do 15 rokov indikované spolu u 426 detí čo je mierny pokles oproti roku 2013 (433). 

Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde bolo vykonané u 34 detí, proti chrípke bolo 

zaočkovaných 136 detí nad 3 roky, proti hepatitíde typu A bolo zaočkovaných 71 detí, 

meniningokovej meningitíde 3 deti, infekciám vyvolaným S. pneumoniae 11 detí, 

rotavírusovým infekciám 133 detí do 15 rokov, ovčím kiahňam 15 detí a proti rakovine krčka 

maternice bolo zaočkovaných 23 dievčat.  

 

Zaočkovanosť detskej populácie v SR sa v roku 2013 pohybovala na úrovni 95,9% až 

98,8%. Bol zaznamenaný pokles zaočkovanosti pri všetkých druhoch povinného očkovania v 

porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Na Slovensku rovnako ako aj v iných krajinách 

možno pozorovať nárast antivakcinačných aktivít. Medzi najčastejšie argumenty 

antivakcinačných aktivít patrí: vznik určitého ochorenia v príčinnej súvislosti s očkovaním 

alebo vplyv niektorých zložiek vakcín na vznik niektorých ochorení. 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. Epidémie 

infekčných ochorení, proti ktorým je v súčasnosti možnosť chrániť deti očkovaním zabili vo 

svete viac detí, ako všetky vojny. 

S pozdravom  

  

RNDr. Ľudmila Rosiarová 

     regionálna hygienička 

 


