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Európsky imunizačný týždeň (EIW) sa od roku 2005 koná každoročne 

v mesiaci apríl. Vyhlasuje ho Svetová zdravotnícka organizácia, Regionálny 

úrad pre Európu  (WHO/Europe).  

 

Sloganom EIW je „Predchádzať. Chrániť. Očkovať.“ Pomáha šíriť 

tento odkaz naprieč celým Euroregiónom. Zámerom je zvýšenie zaočkovanosti  

prostredníctvom zlepšovania povedomia o význame očkovania ako 

najjednoduchšej, bezpečnej a efektívnej prevencie prenosných ochorení.  

 

Tento rok EIW prebehne v období 24. až 30. apríla. Témou kampane je 

„Vakcíny fungujú“, heslom „Očkovanie chráni zdravie v každom období 

života“. Cieľom tohoročnej kampane je navyše zdôrazniť dôležitosť očkovania 

po celý život a tým pomáhať budovať a udržiavať  kolektívnu imunitu v celom 

európskom regióne. Dôraz sa kladie tiež na pomoc zraniteľným osobám, ktoré 

sa vplyvom mimoriadnych udalostí nachádzajú v ťažkých životných situáciách. 

Celosvetový očkovací akčný plán (Global Vaccine Action Plan, GVAP) 

odsúhlasilo celkom 194 členských štátov v roku 2012, čím sa prihlásili k 

dosiahnutiu cieľa do roku 2020 a to: 

 

 urýchliť kontrolu predchádzania ochorení preventabilných očkovaním – 

eradikáciu detskej obrny, zintenzívniť úsilie eliminácie osýpok, rubeoly 

a novorodeneckého tetanu  

 posilňovať národné imunizačné programy pre splnenie cieľov 

zaočkovanosti  

 zaviesť nové a vylepšené vakcíny  

 podnietiť výskum a vývoj očkovacích látok a technológií pre budúce 

generácie 

 

Očkovanie je v Slovenskej republike povinné, regulované a hradené 

štátom. Cieľom je zabrániť ťažkým prejavom infekčných ochorení, 

komplikáciám, úmrtiam, vzniku epidémií a chrániť nie len jedinca, ale celú 

spoločnosť pred infekčnými ochoreniami. Rozvoj cestovného ruchu a 

medzinárodného obchodu, migrácia obyvateľstva prinášajú so sebou zvýšené 

riziko vzniku a šírenia infekčných ochorení. V SR sa očkuje proti 10 

prenosným ochoreniam, a to detskej obrne, záškrtu, tetanu, čiernemu 

kašľu, hemofilovým invazívnym infekciám, vírusovej hepatitíde typu B, 

osýpkam, ružienke, mumpsu a pneumokokovým invazívnym infekciám.  



 

 

Samotné očkovanie navodí imunitnú odpovede organizmu vpravením 

upraveného mikroorganizmu alebo jeho časti do ľudského tela. Vytvoria sa 

protilátky, ktoré sú pripravené reagovať na skutočnú infekciu. 

 

Očkovanie ušetrí milióny životov, jeho význam je nedocenený aj 

práve preto, že  niektoré ochorenia sa práve vplyvom očkovania už v našej 

krajine nevyskytujú. Napríklad očkovanie proti detskej obrne (poliomyelitíde) 

je na Slovensku zavedené od roku 1957, jej výskyt nebol u nás zaznamenaný od 

r.1960. Svetová zdravotnícka organizácia sa usiluje o celosvetové vykorenenie 

(eradikáciu) tejto choroby, podobne ako sa to podarilo u pravých kiahní. 

Ochorenie sa už nevyskytuje v Európe, vyskytujú sa však v Afrike a v Ázii, 

preto zavlečenie choroby je celkom reálne. 

  

Na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove 

nad Topľou je zriadená poradňa očkovania, ktorá nielen počas európskeho 

imunizačného týždňa venovaného propagácii očkovania, poskytuje konzultácie a 

poradenstvo pre verejnosť v oblasti ochorení preventabilných očkovaním. 

 

                                                                    /MUDr.M.Širáková, RÚVZ 

VT/ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


