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Téma EIT 2011: "Spoločné riešenia spoločných hrozieb" 

 
       V Európskych krajinách sa od 23. 4. - 30. 4. 2011 uskutoční už 6. ročník Európskeho 
imunizačného  týždňa (European Immunization Week – EIW). Téma tohto ročníka má názov 
„Spoločné riešenia spoločných hrozieb“. Téma bola zvolená v kontexte s nedávnym výskytom 
osýpok vo viacerých krajinách Európy a importom poliomyelitídy do Euroregiónu Svetovej 
zdravotníckej organizácie (WHO). Tieto príklady výskytu očkovaním preventabilných 
ochorení jasne demonštrujú existenciu vakcinačných dier v populácií. Koordinované úsilie na 
subregionálnej úrovni, ktoré je účelom realizácie tejto témy, môže viesť k pozitívnym 
výsledkom. Ako príklad možno uviesť vzájomnú spoluprácu krajín v pandémii chrípky A H1N1 
2009. Ďalším príkladom je zdieľanie informácií o prípadoch výskytu očkovaním 
preventabilných ochorení a spoločná práca na podpore aktivít v oblasti očkovania (SIA) 
medzi stredoázijskými republikami a krajinami Ruskej Federácie.  
  

Kľúčové fakty tematiky EIT 2011: 
 Ak sa očkovaním preventabilné ochorenia šíria, prekračujú hranice, to vedie 

k spoločným hrozbám a preto je nevyhnutná vzájomná spolupráca medzi krajinami – 
zdieľanie vedomostí a skúseností s týmito ochoreniami. 

 Je nevyhnutné, aby posledné ohniská ochorení preventabilných očkovaním v regióne 
boli sledované a pod kontrolou. 

 Spolupráca, spoločné úsilie pre dosiahnutie cieľa do roku 2015, ktorým je eliminácia 
osýpok v Euroregióne, zachovanie polio-free statusu a udržanie všetkých očkovaním 
preventabilných ochorení pod kontrolou. 

 

Slogan: Prevencia, Ochrana, Imunizácia  

 predurčuje poslanie tejto aktivity, ktorou je ochrana života a zdravia už od detstva. 
Očkovanie je nevyhnutné pre každé dieťa, pretože každé dieťa má právo byť 
chránené pred ochoreniami a byť zdravé. 

 

Prečo je dôležitá kampaň EIT? 
 Negatívny vplyv v problematike očkovania majú najmä „mediálne protiočkovacie 

kampane“ vyvolávajúce strach z očkovania. Ďalším dôvodom je, že očkovanie v 
dnešnej dobe nepatrí medzi priority v zdravotníctve. 

 



 

 

 

Očkovanie každého dieťaťa je nevyhnutné pre 
prevenciu ochorení a ochranu životov 

 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom v Trenčíne  
Vás pozýva 

v dňoch 13. - 16. apríla 2011  
na výstavu Zdravý životný štýl,  

ktorá sa bude konať na 
Výstavisku Expo Center, a. s. Trenčín, 

 kde v rámci 
EURÓPSKEHO IMUNIZAČNÉHO TÝŽDŇA 

budeme podávať informácie o význame očkovania 
detí i dospelých. 

 


