
 

RÚVZ so sídlom v Michalovciach 
Oddelenie epidemiológie 

20. – 25.4. 2015 

 

EURÓPSKY IMUNIZAČNÝ TÝŽDEŇ 

jubilejný 10. ročník 

kampane euroregiónu SZO zameranej na 

zvýšenie povedomia o dôležitosti 

očkovania 

 

http://www.who.int/en/


Svetový a európsky  
imunizačný týždeň 2015 

HESLO  KAMPANE: 
 

Vyplňme medzeru v 
imunizácii 

 

Close the immunization gap 

 
 

http://www.who.int/en/


• zameraný na vyplnenie medzery v imunizácii a dosiahnutie rovnosti 

v úrovni zaočkovanosti, ako je to načrtnuté v Globálnom 

vakcinačnom akčnom pláne 

 

Cieľ akčného plánu: 
• posilniť rutinnú imunizáciu, aby boli splnené ciele zaočkovanosti 

• urýchliť kontrolu chorôb preventabilných očkovaním, pričom 

eradikácia detskej obrny je prvým míľnikom 

• zaviesť nové a vylepšené vakcíny 

• stimulovať výskum a vývoj pre nové generácie vakcín a technológií 

Svetový imunizačný 

týždeň  
24. – 30. apríl 2015 



Európsky imunizačný týždeň 

(20.4. – 25.4.2015) 

• Zameraný  na potrebu 

obnovenia záväzku 

zabezpečiť imunizáciu 

na politickej, odbornej i 

osobnej úrovni 

• Potreba obnovenia 

záujmu o očkovanie  

• Aktivity  zamerané na 

oslavu dosiahnutého 

pokroku, najmä 

eliminácie osýpok a 

rubeoly, udržania 

regiónu bez výskytu 

detskej obrny a 

zavedenia nových 

vakcín 



 

Ochorenie  

 

Vek 

Diftéria, tetanus, pertussis, VHB, 

hemofilové invazívne infekcie, detská 

Obrna, pneumokokové inv. ochorenia 

3. – 4. mesiac 

5. – 6. mesiac 

11. – 12. mesiac 

osýpky, mumps, rubeola od 15. mesiaca, najneskôr do 18. 

mesiaca života 

Diftéria, tetanus, pertussis, detská 

obrna 

v 6. veku života 

osýpky, mumps, rubeola v 11. veku života 

Diftéria, tetanus, pertussis, detská 

obrna 

 

v 13. veku života 

Diftéria, tetanus Dospelí (preočkovanie každých 15 

rokov) 

Platný očkovací kalendár pre rok 2015 



Varovanie odborníkov 

• Najväčším nežiadúcim účinkom je uspokojenie, 

že infekčné choroby už nehrozia 

• Tento nesprávny názor môže viesť k poľaveniu v 

systematickom očkovaní 

• Nezaočkovaná populácia je nielen vysoko 

vnímavá k ochoreniu, ale napomáha aj jeho 

opätovnému šíreniu tam, kde sa už 

nevyskytovalo 

• Neočkovať znamená zvyšovať chorobnosť a 

často aj úmrtnosť na choroby, ktorým sa dá 

predísť 



Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

             so sídlom v Michalovciach 
Odbor epidemiológie 

S. Chalupku 5, 071 01 Michalovce 
 

 

Termín:  

Konzultácie sa uskutočňujú 1 krát mesačne v 2. utorok v mesiaci v čase od 13.30 – 14.30 hod. 

Na konzultáciu je potrebné sa vopred nahlásiť na odbor epidemiológie 
 

Kontaktná osoba: MUDr. Janka Stašková, MPH 

  Bc. Karín Záviská 
 

Tel. kontakt: 056/688 0611, 688 0612, 688 0613, 688 0617 

           poskytuje verejnosti  

 

  Poradňa  

  konzultačnú činnosť v oblasti ochorení preventabilných očkovaním: 
  

 Poradňa očkovania dieťaťa pre rodičov 

 Poradňa očkovania pred cestou do zahraničia 

 Poradňa v problematike povinného pravidelného očkovania 

 Poradňa v problematike odporúčaného očkovania 

 Komplexná poradňa v problematike očkovacieho kalendára, 

         očkovacích techník a príslušnej legislatívy 



Počas trvania Európskeho 

imunizačného týždňa                      

v dňoch    20.4 – 25.4. 2015      

Vám informácie  o očkovaní radi 

poskytnú aj zamestnanci        

RÚVZ   so sídlom                             

v Michalovciach  na ul.                   

S. Chalupku 5, Michalovce 


