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24. – 30. apríl 

2016  

kampaň euroregiónu SZO zameranej na 

zvýšenie povedomia o dôležitosti očkovania 

Európsky Imunizačný týždeň 

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


Prečo vznikol EIT ? 

• EIT je súčasťou Svetového imunizačného týždňa 
(WIT) a koná sa tradične v mesiaci apríl pod 
záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie 
(WHO) 

• pripomína zásadný význam očkovania pre ľudské 
zdravie ako najefektívnejší spôsob prevencie 
infekčných ochorení 

• heslo: „Vyplňme medzeru v imunizácii“ (primárne 
nízke imunizačné pokrytie, pokles 
preočkovanosti) 

• zdôrazňuje význam očkovania počas celého 
života, tak aj u adolescentov a dospelej populácie 

• celosvetový očkovací akčný plán odsúhlasilo 
celkom 194 členských štátov v r. 2012, čím sa 
prihlásili k dosiahnutiu cieľa Celosvetového 
očkovacieho akčného plánu do roku 2020 

 

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


6 cieľov globálneho vakcinačného  

akčného plánu 

1. cieľ: 90 % preočkovanosť detskej populácie 3 

dávkami vakcíny proti záškrtu, tetanu a čiernemu 

kašľu 

Problém: 65 krajín s 18,7 mil. neočkovaných detí 

2. cieľ: Redukcia úmrtnosti na osýpky. Eliminovať 

osýpky minimálne v 4. regiónoch WHO. 

Problém: 15 % detí nie je očkovaných ani jednou 

dávkou proti osýpkam. Len jeden WHO región 

deklaroval elimináciu osýpok 

3. cieľ: Eliminácia rubeoly minimálne v dvoch 

WHO regiónoch 

Problém: Polovica všetkých detí nie je 

očkovaných proti ružienke 

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


6 cieľov globálneho vakcinačného  

akčného plánu 

• 4. cieľ: eliminácia tetanu u novorodencov a 

ich matiek (novorodenecký a gynekologický 

tetanus) v 59 krajinách 

     Problém: nedosiahnuté v 21 krajinách 

• 5. cieľ: eradikácia (vykorenenie) prenosnej 

detskej obrny na celom svete (poliomyelitída) 

     Problém: v 2 krajinách zostáva endemický  

     výskyt toho prenosného ochorenia 

• 6. cieľ: zaviesť minimálne jednu alebo viac 

nových alebo nevyužitých vakcín najmenej v 

90-tichnízko, alebo stredne príjmových 

krajinách 

     Problém: K dosiahnutiu cieľa chýbajú ešte  

     4 krajiny 



Na čo by mala byť zameraná  

kampaň v Slovenskej republike? 
 

 „Prevencia, Ochrana, Imunizácia 

predurčuje poslanie tejto aktivity, 

ktorou je ochrana  života a zdravia už 

od detstva. Očkovanie je nevyhnutné 

pre každé dieťa, pretože každé dieťa 

má právo byť chránené pred 

ochoreniami a zdravé“ 

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


Očkovanie za a proti 

 



 

Čo vám hrozí, ak odmietnete dať dieťa 

zaočkovať? 

 • Ak odmietnete dať zaočkovať dieťa, dopúšťate sa 

priestupku, a môžete dostať pokutu. Pediatri sú 

povinní každé odmietnutie hlásiť príslušnému 

regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. 

• Lekár nemôže dieťa zaočkovať bez poučenia 

• Pediater je zo zákona povinný vysvetliť rodičom 

význam povinného očkovania a čo hrozí dieťaťu, ak 

očkované nebude. Okrem toho ich musí upozorniť aj 

na možné riziká, nežiaduce účinky a reakcie po 

očkovaní. 

 

 

 

• Podľa § 6 ods. 1 zákona 576/2004 Z. z. o zdravotnej 

starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov:„Ošetrujúci zdravotnícky pracovník 

je povinný informovať zákonného zástupcu o účele, 

povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej 

starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných 

postupov a rizikách odmietnutia poskytovania 

zdravotnej starostlivosti“. 

• Ak lekár dieťa zaočkuje bez toho, aby vás plne 

informoval, môžete naňho podať žalobu, pretože 

porušil zákon. 

•   

• Lekár musí odmietnutie očkovania hlásiť 

• Ak aj napriek poučeniu lekára odmietnete dať vaše 

dieťa zaočkovať, lekár je povinný v súlade s platnou 

legislatívou hlásiť každé odmietnutie príslušnému 

regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. 

• Podľa § 13 ods. 5 vyhlášky MZ SR č. 585/2008 

Z. z., ktorou  sa ustanovujú podrobnosti 

o prevencii a kontrole prenosných ochorení: „Ak 

sa osoba, ktorá má byť očkovaná, nedostaví na 

povinné očkovanie ani v náhradnom termíne, 

na ktorý bola pozvaná preukázateľným 

spôsobom, lekár oznámi túto skutočnosť 

regionálnemu úradu, lekár oznámi 

regionálnemu úradu každé odmietnutie 

povinného očkovania.“ 

•   

• Ak odmietnete očkovanie, spáchate priestupok 

• Nebojte sa, kvôli odmietnutiu očkovania sa 

nedostanete pred súd, nehrozí vám ani basa. 

Nie je to trestný čin, ale len priestupok. 

• Úrad verejného zdravotníctva vás na základe 

podnetu od vášho pediatra pozve na ústne 

prerokovanie priestupku. Ak nemáte na 

odmietnutie nejaký závažný dôvod, za 

priestupok môžete dostať pokutu v celkovej 

výške 331 €. 
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