
 

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/


Význam očkovania 

• Očkovaním detí sa zabezpečuje 
ochrana pred infekčnými ochoreniami 
celej populácie, predovšetkým 
starších ľudí  

• Pozastavenie prenosu ochorení, 
zaočkované deti neprenesú ochorenie 
na starších 

• Výrazná úspora finančných 
prostriedkov na liečbu 

• Očkovanie  zachránilo za ostatné 
desaťročia vo svete stovky miliónov 
životov 
 

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


Význam očkovania 



Platný očkovací kalendár pre rok 

2015 

Ochorenie  vek 

Tuberkulóza od 1.1.2012 zrušené 

záškrt, tetanus, čierny kašeľ, 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 

záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská 

obrna 

v 6. veku života 

osýpky, mumps, rubeola v 11. veku života 

záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská 

obrna 

 

v 13. veku života 

záškrt, tetanus Dospelí (preočkovanie každých 15 

rokov) 



Cieľ európskeho imunizačného 

týždňa 

• Hľadanie spoločných riešení 

spoločných hrozieb v oblasti 

imunizácie, zvýšenie 

informovanosti o infekčných 

ochoreniach preventabilných 

očkovaním, epidemiologickej 

situácii vo výskyte týchto 

infekčných ochorení a 

význame očkovania 

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


Zabudnuté nákazy sú späť 

 
• Na Slovensku sa 

povinným očkovaním 
podarilo znížiť 
chorobnosť na záškrt, 
detskú obrnu, osýpky a 
rubeolu 

• V súčasnosti však 
pribúda počet ľudí, ktorí 
odmietajú dať svoje deti 
očkovať 

• Vznikajú vakcinačné 
diery, čoho následkom 
budú opätovné pandémie 
infekčných chorôb 

 

• Infekčné ochorenia, ktoré 
sa viac než dvadsať 
rokov takmer 
nevyskytovali, sa vracajú 

 

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


Infekčné ochorenia, ktoré sa vracajú 

 
• Čierny kašeľ 

- do roku 2007 naň ochorelo asi 20 ľudí ročne. Obrat 

prišiel v roku 2008, počet ochorení každým rokom stúpa. 

V r. 2013 bolo v SR spolu hlásených 907 ochorení a v r. 

2014 až 1123 ochorení na čierny kašeľ 

• postihuje dýchacie cesty. Spôsobuje ho baktéria, 

prenáša sa kvapôčkovou infekciou 

• príznaky – najskôr mierny kašeľ, nádcha a zvýšená 

teplota. Neskôr silný kašeľ niekedy aj s pískaním a 

vracaním, hlavne u detí 

• lieči sa antibiotikami. Pri potvrdení ochorenia u detí lekári 

odporúčajú liečiť aj ostatných členov rodiny 

 



Infekčné ochorenia, ktoré sa vracajú 

• Mumps 
- do roku 2012 dva až tri prípady ročne. Vlani sa situácia 

zmenila. V roku 2013 bolo spolu hlásených  218 ochorení, 

v r. 2014 sa epidemiologická situácia výrazne zhoršila, 

kde bolo hlásených v SR až 1559 ochorení na mumps 

• nákazlivé vírusové ochorenie. Prenáša sa kvapôčkovou 

infekciou, vírus sa nachádza predovšetkým v slinách 

• takmer v polovici prípadov je mumps sprevádzaný 

zápalom mozgových blán 

• príznaky – únava, nechutenstvo, opuch a bolesť za uchom 

• pacient musí zostať mimo kolektívu, ochorenie trvá asi 

dva týždne. Liečba je podobná ako pri chrípke – pokoj, 

veľa tekutín, ak treba, lieky na znižovanie teploty 

 



• Osýpky  
• patria medzi najzávažnejšie 

ochorenia detského veku 

• riziko spočíva najmä v častých 

komplikáciách, ako sú zápaly 

pľúc, mozgových blán a zápaly 

stredného ucha 

• rýchlo sa šíri najmä vďaka 

nízkej úrovni zaočkovanosti 

• osýpky vyvoláva vírus, ktorý sa 

prenáša kvapôčkami 

• posledné domáce ochorenie v 

SR bolo v roku 1998, odvtedy 

boli zaznamenané iba prípady 

importované zo zahraničia         

(r. 2011 – 2 prípady) 

Infekčné ochorenia, ktoré sa vracajú 



Príčiny nárastu ochorení 

• v populácii sa začína menej očkovať, čím sa bude 

menej očkovať, tým viac takých ochorení bude 

pribúdať 

•  znižuje sa počet zaočkovaných detí, kolektívna 

imunita si pritom vyžaduje vždy určité percento 

zaočkovanosti, aby sa zabránilo šíreniu nákazy 

(viac ako 97 %) 

• Dnes už v každom okrese máme niekoľko 

neočkovaných detí, ide o desiatky, v niektorých 

regiónoch aj stovky, ktoré nie sú očkované podľa 

plnej očkovacej schémy 

• Antivakcinačné aktivity – nepodložené dôkazy o 

škodlivosti očkovania 

 



Na čo by mala byť zameraná  

kampaň v Slovenskej republike? 

 
• Hlavný cieľ: zvýšenie informovanosti o infekčných 

ochoreniach preventabilných očkovaním, 

epidemiologickej situácii vo výskyte týchto infekčných 

ochorení a význame očkovania 

• Ďalšie ciele: posilnenie významu očkovania, zvýšenie 

zaočkovanosti v jednotlivých krajinách a eliminácia 

tzv. vakcinačných dier v populácii 

• Obnoviť záujem o očkovanie na politickej, 

profesionálnej a individuálnej úrovni 

 

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


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 


