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Väčšina ľudí v európskom regióne WHO je v sú časnosti zao čkovaná. Je potrebné zabezpe čiť, 
aby záujem o o čkovanie zostal aj na ďalej vysoký. Európsky imuniza čný týžde ň 2012 poskytuje 
príležitos ť na zlepšovanie povedomia o o čkovaní. 

 

SEDEM HLAVNÝCH DÔVODOV, PRE KTORÉ MUSÍ OČKOVANIE ZOSTAŤ V EURÓPSKOM 
REGIÓNE WHO PRIORITOU: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.    Každé die ťa musí by ť zaočkované 

Pojem kolektívna imunita vyvoláva u rodičov falošný pocit bezpečnosti a môže viesť k vynechaniu 
očkovania u dieťaťa. Tým dochádza k znižovaniu efektivity kolektívnej imunity. Každý nezaočkovaný 
človek zvyšuje riziko rozšírenia nákazlivého ochorenia. 
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5. Očkovanie je výhodné z poh ľadu výdavkov 

Očkovanie je z pohľadu nákladov nepochybne 
jednou z najefektívnejších intervencií. Náklady sú 
veľmi nízke a úžitok pre zdravie populácie je 
obrovský. 
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4. Výskyt ochorení môže by ť kontrolovaný 
a znížený 

Ak je zachovaná vysoká zaočkovanosť, incidencia 
ochorení sa znižuje. 
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3. Ochorenia, ktorým sa dá 
predchádza ť očkovaním stále 
predstavujú riziko 

Vďaka efektívnym očkovacím 
programom nemá väčšina ľudí 
z rozvinutých krajín skúsenosť 
s ochoreniami preventabilnými 
očkovaním. Mnohí sa preto domnievajú, 
že tieto ochorenia už nepredstavujú 
hrozbu a vakcíny často považujú za 
nebezpečné. V niektorých krajinách to 
viedlo k zníženiu zaočkovanosti 
a k zvýšeniu výskytu nákazlivých 
ochorení ako osýpky, čierny kašeľ, 
záškrt a rubeola.  
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1. Očkovanie zachra ňuje životy 

Očkovanie zachráni vo svete každoročne 
asi 3 milióny životov a zabráni ochoreniu 
a invalidite mnohých miliónov ľudí.  

1 2.Očkovanie je základným právom 
a súčasťou programov na odstránenie 
chudoby 

V posledných desaťročiach sa zdravie ľudí vo 
svete výrazne zlepšilo. Toto zlepšenie však 
nebolo rovnomerné. Štúdie ukazujú, že jedinci 
s nízkym socio-ekonomickým statusom sú vo 
vzťahu k zdravotníckym službám znevýhodnení. 
Napr. úmrtnosť detí je v štátoch strednej Ázie 
17,68%, zatiaľ čo v Európskej únii je to 3,79%. 

6.    Bezpečné, efektívne a lacné o čkovanie detí závisí od zdravotníckeho systému  

Dobré očkovacie programy musia zabezpečiť, že každé dieťa dostane „správnu vakcínu, správnym 
spôsobom a v správnom čase“. Krajiny musia udržiavať vysokú kvalitu surveillance a varovných 
systémov a byť schopné identifikovať ohrozené populácie. Okrem toho, musia byť pripravené 
zaraďovať nové vakcíny. 
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Viac informácií na: www.euro.who.int/vaccine 


