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Európsky 

imunizačný týždeň 2017

Téma kampane:
„Vakcíny fungujú“

Heslo kampane:

„Očkovanie chráni zdravie v 
každom období života“



Európsky imunizačný týždeň

(24.4. – 30.4.2017)

• zameraný na potrebu a 

prínosy očkovania v každej 

životnej etape

• zameraný na laickú 

verejnosť, študentov, rodičov, 

budúcich rodičov, 

zdravotníckych pracovníkov

• podpora aktivít, ktoré 

súvisia s očkovaním a 

jej cieľom je zvýšenie 

povedomia širokej 

verejnosti o význame 

vakcinácie, vytváraní a 

udržiavaní kolektívnej 

imunity nielen v 

Slovenskej republike, 

ale v celom 

Euroregióne



Vakcinačné diery

• vakcinačné diery sú regióny alebo určité vekové skupiny s 

nižšou mierou zaočkovanosti a tie môžu byť vstupnou 

bránou pre návrat ochorení, ktoré sa v našej krajine už 

dlhšie nevyskytovali

• práve osýpky sú najakútnejším problémom, ktorý podľa 

odborníkov v súčasnosti ohrozuje Slovensko

• v súvislosti s rozšírením osýpok v Európe hovoria odborníci 

o časovanej bombe

• epidemiologická situácia vo výskyte osýpok je v SR 

priaznivá, ale vývoj vo výskyte osýpok v krajinách ako 

napr. Rumunsko alebo Maďarsko, nie je možné vylúčiť 

riziko ich importu na Slovensko



Očkovanie v SR

Prečo očkovať ? Kedy očkovať ?

Očkovanie zachraňuje životy

Takto je možné choroby 
kontrolovať a potláčať ich 
výskyt

Choroby proti ktorým sa 
očkuje stále predstavujú 
hrozbu

Je to základné právo ľudí a 
jeden z nástrojov boja proti 
chudobe



Čierny kašeľ (pertussis) v SR

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


Záškrt (diftéria) v SR

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


Tetanus v SR

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


Osýpky (morbilli) v SR

• množstvo epidémií osýpok je dôkazom, že ochorenie 

neustále cirkuluje v populácii

• ak budú zavlečené osýpky na Slovensko, v prvom rade budú 

chorľavieť deti, ktoré rodičia bez príčiny odmietli dať 

zaočkovať

• Hlavný hygienik SR odporúča rodičom, ktorí nedali 

zaočkovať svoje deti z dôvodu zavádzajúcich informácií a 

argumentov antivakcinačných aktivistov, aby kontaktovali 

ich pediatra a prediskutovali možnosť zaočkovania svojich 

detí

• vzhľadom na pokles zaočkovanosti proti osýpkam v SR je 

teoreticky možný vznik malých epidémií ak dôjde k importu 

osýpok do nezaočkovanej komunity



Osýpky (morbilli) v SR

Osýpky sú nebezpečné infekčné ochorenie, ktoré môžu sprevádzať 

komplikácie ako zápal pľúc, či stredného ucha, zápal mozgových blán 

až smrť. Komplikácie sú častejšie u detí mladších ako päť rokov, 

alebo u dospelých vo veku nad 20 rokov.



Rubeola (ružienka) v SR



Mumps (parotitída) v SR
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Ešte stále pochybujete            

o význame očkovania?

Každé dieťa má právo 
byť chránené pred 

infekčnými 
chorobami 
očkovaním.

– Deklarácia UNICEF

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


Počas trvania Európskeho 

imunizačného týždňa                      

v dňoch    24.4 – 30.4. 2017       

Vám informácie  o očkovaní radi 

poskytnú aj zamestnanci        

RÚVZ   so sídlom                             

v Michalovciach  na ul.                   

S. Chalupku 5, Michalovce


