
         

 

 

24. - 30. apríla 2019 prebieha 14. ročník kampane 

Európskeho imunizačného týždňa (EIW), ktorá je 

zameraná  na prevenciu infekčných ochorení, ktorým 

sa dá predchádzať očkovaním. EIW sa koná 

každoročne v apríli. 14. ročník kampane je 

sprevádzaný heslom „Hrdinovia vakcinácie“ 

(Vaccine heroes).  

Hrdinovia vakcinácie sú zdravotnícki pracovníci, ktorí vykonávajú očkovanie, 

rodičia, ktorí sa rozhodnú očkovať svoje deti a tí, ktorí vyhľadajú informácie 

založené na dôkazoch a šíria ich ďalej.    

Vďaka očkovaniu sa každoročne vo svete predchádza 2 – 3 mil. 

úmrtí. Zvýšením celosvetovej imunizácie by sa mohlo zabrániť ďalším 1,5 

milióna úmrtí za rok.  

Odhaduje sa, že celosvetovo približne 19,9 milióna dojčiat nie je 

zaočkovaných proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu. 

V 2017 bolo celosvetovo 85 % detí (116,2 milióna) očkovaných 3 dávkami 

proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu (DTP). Od roku 2017 dosiahlo 123 

krajín aspoň 90 % zaočkovanosť proti DTP. 

Fakty o očkovaní: 

 Očkovaním predchádzame ochoreniam, chránime život a je 

základom pre celoživotné zdravie a blahobyt. 

 Očkovanie proti prenosným chorobám nechráni len očkované osoby, 

chráni aj ostatných okolo nich. 

 Vďaka očkovaniu sa znížil výskyt detskej obrny o 99% od roku 1988. 

Spoločným úsilím vieme toto ochorenie úplne potlačiť.  

 Očkovanie proti ľudskému papilomavírusu (HPV) predchádza viac ako 

90% prípadov rakoviny krčka maternice. 



         

 

 

 Vakcinácia proti HPV spolu s pravidelným skríningom sú najúčinnejšou 

prevenciou rakoviny krčka maternice. 

 Celosvetovo patria osýpky k najinfekčnejším ochoreniam. Neočkované 

malé deti sú v najväčšom riziku ochorenia a komplikácii, vrátane úmrtia. 

 Infekcia ružienky u tehotných žien spôsobuje potraty alebo kongenitálny 

rubeolový syndróm. 

 Očkovaním proti vírusovej hepatitíde (žltačke) B sa vieme na 95 % 

ochrániť pred infekciou, chronickým ochorením a rakovinou pečene 

spôsobenou vírusom žltačky B. 

 Podávaním kombinovaných vakcín (ako napríklad očkovacia látka proti 

záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu) znížime počet návštev u lekára a 

počet podávaných injekcií.  

 

Vďaka očkovaniu je mnoho infekčných ochorení vzácnych alebo 

takmer neznámych. 

Očkovanie je jednou z najúčinnejších a najlacnejších zdravotníckych 

intervencií.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Viac informácií na: www.euro.who.int a  www.who.int 

 

 

 

Zhotovilo: RÚVZ Trenčín 
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