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Až do konca 18. storočia boli infekčné ochorenia okrem vojen a prírodných katastrof 
najčastejšou príčinou smrti a významne skracovali život človeka. Prevrat do tohto vývinu 
vniesli dva obrovské lekárske objavy a to očkovanie a antibiotiká. Oba majú svoj 
nezastupiteľný význam, ale kým očkovaním sa dosiahne zabránenie vzniku ochorenia, 
v antibiotikách hľadáme pomoc, keď sme už ochoreli.  
 

Výrazným efektom pravidelného, povinného očkovania detí je zníženie výskytu až 
eradikácia (úplná likvidácia) infekčných ochorení, ktorým možno existujúcimi očkovacími  
látkami predchádzať. Tak tomu bolo v prípade varioly – pravých alebo tzv. čiernych kiahní – 
ktorá v 18. storočí usmrtila len v Európe 60 miliónov ľudí. Keď sa v šesťdesiatych rokoch 20. 
storočia pod gesciou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zaviedlo plošné očkovanie vo 
väčšine štátov sveta, variola mohla byť v roku 1979 vyhlásená za eradikovanú a od roku 1980 
sa voči tomuto ochoreniu prestalo aj očkovať.  
 

V roku 1988 WHO vyhlásila Program eradikácie poliomyelitídy - detskej obrny, na 
ktorom sa ešte stále pracuje. Slovenská republika patrila medzi prvé krajiny sveta, kde bolo 
vďaka zavedenému povinnému (= plošnému) očkovaniu posledné ochorenie na 
poliomyelitídu zistené v roku 1960. V súčasnosti už je tzv. polio-free 80% svetovej populácie 
a odborníci veria, že do 20 rokov sa bude môcť prestať aj s očkovaním proti tomuto 
smrteľnému ochoreniu. V súčasnosti sú rozbehnuté aj programy eradikácie osýpok 
a rubeoly. Kým sa vo svete vyskytuje aktívna forma týchto ochorení, je nevyhnutné ďalej 
plošne očkovať, pretože nezaočkovaný človek je vystavený takmer 100%-nému riziku, že 
v prípade stretnutia s chorou osobou tiež ochorie.  
  

To isté platí pre všetky infekčné ochorenia, voči ktorým existuje účinná očkovacia látka. 
Je trestuhodným hazardom vystavovať čo len jedného človeka, čo len jedno dieťa ohrozeniu, 
že ochorie alebo zomrie na ochorenie, ktorému sa dalo účinne predísť.  
Napríklad Dohovor o právach dieťaťa (Valné zhromaždenie OSN, 20.11.1989) hovorí, že dieťa 
má právo na najlepší zdravotný stav a prístup k zdravotníckym službám najvyššieho 
štandardu a štát musí klásť zvláštny dôraz na ustanovenia o základnej a preventívnej 
zdravotnej starostlivosti. K nej patrí aj očkovanie, ktoré ochraňuje zdravie a zdravý vývin detí.  
 

Je dostatok dôkazov na tvrdenie, že zrušenie plošného očkovania (ktoré sa niekedy 
nazýva aj povinné očkovanie všetkých jedincov v danej kohorte) proti ochoreniu, proti 
ktorému neexistuje v danej kohorte dostatočná imunita, rýchlo vedie k zhoršeniu 
epidemiologickej situácie so závažným dosahom na zdravie celej populácie. Vyhlásenia typu, 
že dané infekčné ochorenie sa v našom okolí už nevyskytuje a tak netreba očkovať, sú veľmi 
zavádzajúce, pretože pokiaľ nedošlo k celosvetovej eradikácii, je našou povinnosťou v 
očkovaní pokračovať. V súčasnosti, keď sa svet čím ďalej tým viac globalizuje, keď intenzívnie 
migrácia, je nakazením infekčnou chorobou aj zo vzdialených krajín ohrozený každý človek. 
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. Mýty o škodlivých 
účinkoch očkovania neboli v priamej súvislosti so správne podaním očkovaním nikdy 



dokázané. Odborníci varujú, že najväčším nežiaducim účinkom je uspokojenie, že infekčné 
choroby už nehrozia a preto očkovať netreba.  
 

Očkovanie je jednou z najefektívnejších metód na znižovanie chorobnosti a úmrtnosti 
na infekčné choroby. Tí, čo odmietajú pravidelné očkovanie sa vezú na chrbte ostatných. 
Ľudia by mali vedieť, že tí, ktorí dávajú svoje deti očkovať zatiaľ čiastočne chránia aj tých 
neočkovaných. Dnes je každé neočkované dieťa obklopené dostatočným počtom očkovaných 
a tie vytvárajú ochranný val aj preň.  
 

Slovensko (a predtým Československo) patrilo dlhodobo ku krajinám, kde systém 
plošného očkovania fungoval excelentne a dosiahol aj excelentné výsledky. Očkovaním 
preventabilné ochorenia sa v populácii fakticky nevyskytovali. Zhubné pôsobenie 
antivakcinačných jedincov bohužiaľ negatívne zasiahlo aj Slovensko a v posledných rokoch 
poklesla zaočkovanosť najmä detskej populácie, v dôsledku čoho vznikajú lokálne epidémie 
osýpok, čierneho kašľa alebo mumpsu – ochorení, ktoré sa na Slovensku dlhé roky 
nevyskytovali.  
 

Pre Svetovú zdravotnícku organizáciu otázka nestojí, či je očkovanie povinné, alebo nie. 
Podstatné je udržať vysokú zaočkovanosť populácie okolo 95 %, a to je skutočnosť,                          
s ktorou súhlasia všetky krajiny bez ohľadu na deklarovanú povinnosť. Vysokú zaočkovanosť 
je ťažko dosiahnuť prostou dobrovoľnosťou, preto väčšina krajín má určitú povinnosť, aj keď 
možno vyjadrenú nepriamo. Napríklad, v niektorých krajinách ak dieťa nie je očkované, 
nemôže nastúpiť do kolektívneho zariadenia. Sú dokonca krajiny, kde je vydaný rodný list až 
v prvom roku dieťaťa po predložení dokladov o aplikovaných očkovaniach. Myslím si, že voči 
občanovi je stanovená priama povinnosť korektnejšia než nepriama. 
 


