
 

 

 



EURÓPSKY IMUNIZAČNÝ TÝŽDEŇ 
 

22. – 27. apríla 2013  sa uskutoční 7. ročník Európskeho imunizačného 

týždňa. Koordinuje ho WHO a podieľajú sa na ňom všetky členské krajiny európskeho regiónu.  

Cieľom tohtoročnej kampane je pripomenú ť ochorenia, ktorým sa dá predchádza ť očkovaním . 

Tieto sa stále vyskytujú a predstavujú hrozbu pre európsky región. 

 

Aj napriek tomu, že bol v boji proti ochoreniam, ktorým sa dá predchádzať očkovaním dosiahnutý 

veľký pokrok, takmer milión ľudí v európskom regióne nie je zaočkovaných. Niektorí ľudia nemajú 

dostatok informácií o dôležitosti a dostupnosti očkovania, iní sa nedajú zaočkovať z dôvodu vzrastania 

antivakcinačných názorov a skeptizmu.  

 

Optimálna ochrana proti ochoreniam by bola zabezpe čená, keby sa dosiahla zao čkovanos ť 95%. 

 

Zámerom EIT je presvedčiť, že očkovanie je nevyhnutné pre prevenciu ochorení a ochranu života 

každého dieťaťa. Slogan - Predchádzať. Chrániť. Imunizovať. – prináša túto správu do 

celého sveta. 

 

 

VÝSKYT OCHORENÍ, KTORÝM SA DÁ PREDCHÁDZA Ť OČKOVANÍM V EÚ* 

 

ZÁŠKRT 14 prípadov (chor. <0,01/100 000 obyv.), najviac v Nemecku (8).   

HEMOFILOVÉ INVAZÍVNE INFEKCIE  1971 prípadov (chor. 0,41/100 000 obyv.). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná 

vo Švédsku a Nórsku. 

PNEUMOKOKOVÉ INVAZÍVNE OCHORENIA 21 565 prípadov (chor. 5,22/100 000 obyv.).  

OSÝPKY 32 480 potvrdených prípadov (chor. 5,87/100 000 obyv.). Za posledných 6 rokov sa ochorenie nevyskytlo len 

v dvoch krajinách, jednou z nich bola SR. Najvyšší výskyt bol zaznamenaný v Bulharsku, Írsku, Taliansku a Francúzsku. 

MUMPS 7 103 potvrdených prípadov (chor. 1,98/100 000 obyv.). Najviac prípadov bolo hlásených z ČR, Veľkej Británie 

a Holandska. 

PERTUSSIS 13 964 prípadov (chor. 3,87/100 000 obyv.). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Estónsku. Nasleduje 

Nórsko a Slovensko.  

RUBEOLA  Bolo zaznamenaných 4 729 prípadov rubeoly, 100 bolo potvrdených. Najviac prípadov sa vyskytlo v Poľsku.  

TETANUS V EÚ je našťastie zriedkavým ochorením (0,02/100 000 obyv.). Bolo potvrdených 74 prípadov, najviac v 

Taliansku. 

POLIO V európskom regióne WHO sa nevyskytlo od roku 2002.  

 

*ECDC, Annual epidemiological report 2012  

...viac na www.euro.who.int 


