
Posledný aprílový týždeň je 

Európsky imunizačný týždeň 
 

Viac na www.ecdc.europa.eu 



 

Časť 1.  
Očkovacie aktivity zamerané na verejnosť 



Chce to iba dve dávky vakcíny 
 

Úplná ochrana je dosiahnutá po dvoch dávkach vakcíny na osýpky  
Zaočkujte sa teraz! 



Očkovanie funguje 
 

       Dostali ste dve dávky vakcíny proti osýpkam? 

Ak si nie ste istý, znovu sa dajte zaočkovať. 



Ste zaočkovaný? 
 

Dostali ste dve dávky vakcíny proti osýpkam? 
Ak si nie ste istý, znova sa dajte zaočkovať. 

 

Zistite viac o očkovaní a osýpkach na https://ecdc.europa.eu/en/measles 



Osýpky nie sú iba detská choroba. 
 

45% všetkých prípadov osýpok je u adolescentov* a dospelých. 

* 15 roční a starší.  Na základe EU/EEA údajov (zaokrúhlené, iba hlásené prípady) zozbieraných Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb v Štokholme. 



Osýpky sú  

detská choroba. 
 

45% všetkých prípadov osýpok je u adolescentov* a dospelých. 

* 15 roční a starší. EU/EEA údaje (zaokrúhlené, iba hlásené prípady) zozbierané Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb v Štokholme. 



 

Časť 2.  
Očkovacie aktivity zamerané na zdravotnícky personál 



Lekári! 
 

Skontrolovali ste status vašich pacientov čo sa týka zaočkovanosti 
proti osýpkam?  

? 

Zistite viac o očkovaní a osýpkach na https://ecdc.europa.eu/en/measles 



Nikdy nezmeškajte príležitosť 
 

Lekári! Vždy skontrolujte status pacientov  
čo sa týka zaočkovania proti osýpkam. 

 

? 

Zistite viac o očkovaní a osýpkach na https://ecdc.europa.eu/en/measles 



? 

Zdravotné sestry! Lekári! 
 

Skontrolovali ste svoj očkovací status? 
Nevystavujte seba ani svojich pacientov riziku osýpok. 

Zaočkujte sa. 
 Zistite viac o očkovaní a osýpkach na https://ecdc.europa.eu/en/measles 



 

Časť 3.  
Zameranie sa na kolektívnu imunitu 



Kolektívna imunita 
 

Novorodenci a dojčatá sú príliš malé,                                
aby mohli byť zaočkované proti osýpkam. 

Chráňte ich. Dajte sa zaočkovať. 



Kolektívna imunita 
 

Chráňte seba a ostatných. Dajte sa zaočkovať. 

Novorodenci a dojčatá sú príliš malé, aby mohli byť zaočkované proti osýpkam. 





 

Časť 4.  
Aspekty verejného zdravia 



Osýpky 
 

Nestaňte sa súčasťou štatistík*.  

Dajte sa zaočkovať. 

* 4 600 prípadov v roku 2016, 14 600 prípadov v roku 2017. Zaokrúhlené: medzi rokom 2016 a 2017 Európska únia zaznamenala 300% nárast infekcií osýpok. 



Počet prípadov osýpok  

sa v roku 2017 strojnásobil* 
 

Nestaňte sa súčasťou štatistík. Dajte sa zaočkovať.  

 * 4 600 prípadov v 2016, 14 600 prípadov v 2017, prípady v Európskej únii, zaokrúhlené údaje. 


