
EURÓPSKY IMUNIZAČNÝ TÝŽDEŇ - EIW 2016

V roku 2016 bude Slovenská republika opäť participovať na aktivitách Európskeho
imunizačného  týždňa  (EIW).  Kampaň  EIW vyhlasuje   Svetová  zdravotnícka  organizácia,
Regionálny úrad pre Európu. Cieľom kampane je zvýšenie povedomia širokej verejnosti o
dôležitosti očkovania. Koordinátorom aktivít EIW je Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky.  Na  realizácii  aktivít  EIW,  zameraných  na  zvýšenie  povedomia  o  dôležitosti
očkovania,  participujú  všetky  regionálne  úrady  verejného  zdravotníctva  v  Slovenskej
republike.
Vyplňme medzeru v imunizácii  - to je slogan tohto týždňa, ktorý je aj Európskym 
imunizačným týždňom EIW (v trvaní od 24. 4. 2016 – 30. 4. 2016). 
 

Očkovanie  je  najjednoduchšia,  bezpečná a  efektívna forma prevencie  prenosných
ochorení.  Cieľom  je  čo  najúčinnejšie  chrániť  jedinca  a  spoločnosť  pred  infekčnými
chorobami.  V  minulosti,  hlavne  pred  érou  očkovania  boli  infekčné  choroby  hlavným
„zabijakom“ ľudskej  populácie.  Rozsiahle  epidémie moru,  cholery, pravých kiahní  kynožili
celé populácie. Detské infekčné choroby – záškrt, osýpky, čierny kašeľ alebo detská obrna-
spôsobovali každoročne smrť či trvalé následky miliónom detí celého sveta. Za to, že sa u
nás celý rad infekčných ochorení nevyskytuje, vďačíme vysokému percentu zaočkovaných
detí , ktorých je viac ako 98%.  Tento stav chráni každé zaočkované dieťa a zároveň vytvára
v  spoločnosti  vysoký  stupeň kolektívnej  imunity.  Znamená to,  navodenie  takého  stavu
prostredia, v ktorom sa infekcia nemôže šíriť a nemôže sa uplatniť. Je to niečo podobné ako
s povinnosťou svietiť v doprave: „Svietim počas celého roka na aute nielen preto, aby som
videl ja, ale aby som bol videní aj ostatnými“. 

Infekcie vedúce k život ohrozujúcim chorobám a rozsiahlym epidémiám predstavujú
riziko  nielen  pre  občanov  ,  ale  aj  pre  štát.  Je  teda  v  záujme  jednotlivca  ,  ale  aj  celej
spoločnosti  ,  aby  sme  boli  voči  týmto  ochoreniam  čo  najlepšie  chránení.  Aj  preto  je
očkovanie proti najdôležitejším infekčným ochoreniam na Slovensku zakotvené v zákonoch
ako pravidelné povinné očkovanie. V krajinách, kde očkovanie nie je povinné zo zákona, sa
ochrana spoločnosti zabezpečuje tak, že neočkované deti nemôžu využívať služby verejného
školstva a ďalšie výhody zdravotníckeho a sociálneho systému. Cieľom je nielen ochrana
jednotlivca, ale aj zvýšenie stavu kolektívnej imunity. 
Čím viac ľudí je v spoločnosti zaočkovaných, tým menšiu možnosť má ochorenie šíriť sa. Ak
je  zaočkovanosť  v  spoločnosti  dostatočná,  ochorenie  možno  „držať  pod  kontrolou“  a
vyskytuje sa len zriedka alebo vôbec. Týmto sú navyše chránení aj tí,k ktorí nemôžu byť
očkovaní. 
Existujú  jasné  dané  prípady  a  dôvody,  pre  ktoré  niektoré  osoby  nemôžu  dostať  určité
očkovania. Zväčša im v tom bráni zdravotný stav alebo vek. Niektorí ľudia však odmietajú
očkovanie  z  iných  dôvodov. Často  uvádzajú  že  „ochorenia  voči  ktorým sa  očkuje,  sa  v
spoločnosti nevyskytujú“. To je mylná predstava. V nedávnej histórii nájdeme hneď niekoľko
príkladov. V rokoch 1991-1996 prebehli epidémie záškrtu v krajinách bývalého Sovietskeho
zväzu vrátane Ukrajiny. V tomto období sa zaznamenalo takmer 150 000 prípadov a viac ako
4  000  úmrtí.  Pred  rokom 1989  ochorelo  na  záškrt  len  198  ľudí.   Spoločenský  chaos  a



ekonomické ťažkosti  po rozpade ZSSR spôsobili masívne výpadky v dostupnosti vakcín a
následne spôsobili nízku zaočkovanosť populácie , menej ako 30%, čo vyvolalo spomínanú
epidémiu. Je potrebné si uvedomiť, že veľa krajín sveta a niektoré krajiny Európy stále bojujú
s  ochoreniami,  ktoré  sa  u  nás pre  dostatočnú  zaočkovanosť  a  dobrú  kolektívnu imunitu
vyskytujú  ojedinele.  Kvôli  aktuálnej  situácii,  vysokej  celosvetovej  migrácii  však  riziko
zavlečenia nákaz predstavuje stále reálnu hrozbu.  Preto odmietať očkovanie z iných než
vážnych zdravotných dôvodov môže byť vo vzťahu k sebe riskantné ,  vo vzťahu k iným
nezodpovedné a v oboch prípadoch ohrozujúce zdravie dieťaťa. 
Na Slovensku máme v súčastnosti dlhodobo vysoké zaočkovanie voči všetkým chorobám v
povinnom očkovaní.  Vďaka tomu je u nás kolektívna imunita na dobrej  úrovni a väčšina
detských  chorôb  je  eliminovaná,  teda  sa  nevyskytuje.   Problémom  však  začínajú  byť
komunity  s  „vakcinačnými  dierami“.  Epidémie  infekčných  ochorení  prepuknú  jednoducho
tam, kde sa objaví populácia nezaočkovaných jedincov čo umožní šírenie infekcie a môžu
prepuknúť znovu epidémie záškrtu, osýpok, čierneho kašľa. 
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