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Ochrana a podpora zdravia
Detské infekčné choroby

a očkovanie

• Detské infekčné ochorenia sú staré rovnako ako 
samotné ľudstvo…

• Dnešné „detské choroby“ pôvodne prebiehali  
ako epidémie. Postihovali v určitej oblasti 
prakticky všetkých obyvateľov. 

• Úmrtnosť na tieto ochorenia bola vysoká. Ale tí čo 
prežili boli už proti tomuto ochoreniu odolní. To ale 
neplatilo o deťoch narodených po epidémii. Tie 
ochorieť mohli, a tiež ochoreli. Preto sa vžil názov 
detské infekčné choroby.



HistHistóória oria oččkovania siaha do 18. storokovania siaha do 18. storoččia.ia.

• Úmrtnosť, alebo trvalé postihnutie u detí boli časté do doby, než bol objavený 
pôvodca ochorenia a bolo možné vyvinúť očkovaciu látku. 

• V súčasnej dobe existuje očkovanie proti väčšine detských infekčných chorôb. 
Vďaka očkovaniu sa výrazne znížil počet ochorení v krajinách, kde sa očkuje.

• Na Slovensku sa povinné očkovanie vykonáva od päťdesiatych rokov. Vďaka tomu 
sa u nás nevyskytujú ochorenia ako je detská obrna, záškrt, tetanus novorodencov 
a mladistvých a situácia vo výskyte ďalších ochorení, proti ktorým sa povinne 
očkuje je dlhodobo priaznivá. 

• Očkovanie patrí k najvýznamnejším objavom v histórii medicíny a je 
najúspešnejším zdravotníckym programom na celom svete. 

• Očkovacie látky zachránili viac ľudských životov než akékoľvek iné
zdravotnícke opatrenia. Očkovanie každého dieťaťa je nevyhnutné pre 
prevenciu ochorení a ochranu životov

• Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie z 10,6 miliónov úmrtí
detí do 5 rokov pripadá 1,4 milióna úmrtí na ochorenia, ktorým je možné
predchádzať očkovaním. V Európskom regióne SZO je to 32 000 úmrtí
detí ročne. Vďaka očkovaniu sa ročne zachránia asi 3 milióny ľudských 
životov na celom svete. 

ČČo je oo je oččkovanie? kovanie? 
PrePreččo sa eo sa eššte vykonte vykonááva ova oččkovanie, kekovanie, keďď

sa usa užž ochorenia u nochorenia u náás nevyskytujs nevyskytujúú ?  ?  
Je eJe eššte potrebnte potrebnéé ?   ?   ŠŠkodkodíí ooččkovanie ?kovanie ?

• Na všetky tieto otázky je potrebné odpovedať
hlavne tým rodičom, ktorí samotní boli už očkovaní a 
nepoznajú ťažký priebeh a komplikácie záškrtu, 
čierneho kašľa, osýpok, či detskej obrny, proti ktorým 
sa vykonáva očkovanie. Účinnosť očkovania 
nedoceňujú, niektorí až zanedbávajú s predstavou, 
že ich dieťa nie je potrebné chrániť, keď sa tieto 
ochorenia u nás nevyskytujú, prípadne, že stačí
podporovať celkovú odolnosť organizmu dieťaťa a 
ono neochorie. 



ČČo je to oo je to oččkovanie?kovanie?

• Očkovanie je vpravenie presne určeného množstva 
oslabeného pôvodcu určitého prenosného ochorenia do 
tela človeka s cieľom vyvolať tvorbu protilátok bez toho, 
aby človek ochorel, ale vytvorením protilátok získal 
odolnosť a pôvodcu prenosného ochorenia zlikvidoval.

• Na Slovensku sa povinné očkovanie vykonáva od 
päťdesiatych rokov. Vďaka tomu sa u nás nevyskytujú
ochorenia ako je detská obrna, záškrt, tetanus 
novorodencov a mladistvých a situácia vo výskyte ďalších 
ochorení, proti ktorým sa povinne očkuje je dlhodobo 
priaznivá.

OOČČKOVACKOVACÍÍ KALENDKALENDÁÁRR
PRE  PRAVIDELNPRE  PRAVIDELNÉÉ POVINNPOVINNÉÉ

OOČČKOVANIE DETKOVANIE DETÍÍ V ROKU 2008V ROKU 2008

• Očkovací kalendár je vypracovaný v súlade s § 5 zákona č. 355/2007 
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov

• a s kategorizáciou očkovacích látok určených na povinné očkovanie 
detí platnou od 1. 1. 2008 podľa zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu 
zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov)

• Pravidelné povinné očkovanie detí, ktoré je v SR bezplatné,
sa vykonáva v záujme zdravia dieťaťa v rámci špecifickej 
preventívnej starostlivosti. 
Podľa Charty práv dieťaťa má každé dieťa právo byť chránené
pred infekčnými chorobami. 



polio- V. dávka (preočkovanie 
detí so 

4 dávkami OPV)

dT- V. dávka (preočkovanie)

Diftéria, tetanus, detská obrna
(dT-IPV)

v 13. roku života1996

II. dávka  (preočkovanie iba 
tuberkulín negat.)

Tuberkulóza 
(BCG)

II. dávka  (preočkovanie)
Morbilli, mumps, rubeola 

(MMR)
v 11. roku života1998

V. dávka  (preočkovanie)
Diftéria, tetanus, pertussis (celulárna)

(DTwP)
v 6. roku života2003

IV. dávka  (preočkovanie)
Diftéria, tetanus, pertussis (celulárna)

(DTwP)
v 3. roku života2006

I. dávka (základné očkovanie)
Morbilli, mumps, rubeola

(MMR)

od 15. mesiaca,
najneskôr do 18. 

mesiaca  
života

2007

III. dávka (základné
očkovanie)

11. – 12. mesiac

II. dávka (základné očkovanie)5. – 6. mesiac

I. dávka (základné očkovanie)Diftéria, tetanus, pertussis (acelulárna)
Vírusová hepatitída B 

Haemophilus influenzae b 
Detská obrna

(DTaP-VHB-HIB-IPV)

3. – 4.  mesiac

2008

I. dávka (základné očkovanie)Tuberkulóza (BCG)4. deň života2008

TYP
OČKOVANIA

DRUH  OČKOVANIA
VEK
DIEŤAŤA

ROČNÍK
NARODENIA

Efektivita povinného očkovania 

• Realizáciou systematického celoplošného 
očkovania v SR sa podarilo dosiahnuť, že:
– od r. 1960 je eradikované ochorenie na detskú obrnu,
– od r. 1980 je eliminované ochorenie na záškrt,
– od konca 50-tych rokov je eliminovaný novorodenecký 

tetanus,
– od 60-tych rokov je eliminovaný tetanus u detí a mladistvých,
– od roku 1998 sú eliminované osýpky,

• u ostatných ochorení proti ktorým sa 
systematicky povinne očkuje sa chorobnosť
pohybuje na veľmi nízkych hodnotách.



Aká je situácia v zaočkovanosti
v okrese Spišská Nová Ves ?

• Zaočkovanosť v spádovom území Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej 
Novej Vsi – okresy Spišská Nová Ves a Gelnica, je 
dobrá.

• Sú pediatrické obvody, kde má lekár zaočkované
všetky deti, hľadá cestu k rodičom, vysvetľuje 
význam očkovania a má záujem na tom, aby mal 
v obvode deti chránené a tieto sa nestretli 
s ochorením, ktoré ich môže natrvalo poškodiť.  Sú
pediatri, ktorí nechávajú rozhodnutie o očkovaní na 
rodičoch. Často na takých, ktorí význam očkovania 
nepoznajú, buď z nevedomosti alebo nezáujmu 
a nedocenia jeho vplyv na zdravie detí.

Odpoveď na antivakcinačné aktivity

• Na Slovensku rovnako ako aj v iných krajinách možno 
pozorovať nárast antivakcinačných aktivít. Vlnu 
protiočkovacích postojov vyvolali informácie o 
"škodlivosti očkovania". 

• Odporcovia očkovania neuvádzajú, aký ťažký môže byť
priebeh infekčného ochorenia alebo jeho komplikácie. 
Epidémie infekčných ochorení, proti ktorým je v 
súčasnosti možnosť chrániť deti očkovaním zabili vo 
svete viac detí, ako všetky vojny. Spochybňovanie 
imunizácie a imunizačných programov neuváženými 
prehláseniami, bez dôkladnej znalosti problematiky 
môže závažným spôsobom ohroziť zdravie detskej 
populácie a priniesť návrat takých infekčných ochorení, 
ktoré sa u nás vďaka očkovaniu dlhodobo nevyskytujú.



NedostatoNedostatoččnnáá zaozaoččkovanoskovanosťť znamenznamenáá hrozbu hrozbu 
znovu sa objavenia znovu sa objavenia žživot ohrozujivot ohrozujúúcich cich 
infekinfekččných ochorenných ochoreníí, ktorým mo, ktorým možžno no 

predchpredcháádzadzaťť ooččkovankovaníímm

• Priaznivá epidemiologická situácia vo výskyte ochorení
ovplyvniteľných očkovaním v SR vedie k domnienke, že ak sa 
ochorenie u nás nevyskytuje, očkovanie proti nemu je zbytočné. 

• Kým však ochorenie nie je celosvetovo eradikované (pôvodca 
nákazy sa nenachádza na zemskom povrchu), pri súčasnej 
masívnej migrácii obyvateľstva nie je zavlečenie akéhokoľvek 
infekčného ochorenia do hociktorej krajiny vylúčené. 

• Každá krajina má neimunizované skupiny populácie, v ktorých 
môže kedykoľvek vzniknúť a rozšíriť sa ohnisko infekčného 
ochorenia. Príkladom môže byť epidémia osýpok v Albánsku, 
Grécku, Taliansku, Rumunsku, Srbsku v rokoch 2006 a 2007, kde 
najvyšší počet prípadov bol zaznamenaný v rómskych alebo 
migrujúcich skupinách obyvateľov. Pri nedostatočnej kolektívnej 
imunite, ktorá sa dosahuje minimálne 95 % zaočkovanosťou môže 
hroziť návrat osýpok, záškrtu, detskej obrny a ďalších závažných 
infekčných ochorení.

PERTUSSIS PERTUSSIS –– ččierny kaierny kaššeeľľ
BordetellaBordetella pertussispertussis

 

DIPHTERIA DIPHTERIA -- zzášáškrtkrt

 

MorbilliMorbilli -- osýpkyosýpky

 

MorbilliMorbilli -- osýpkyosýpky

 

TETANUSTETANUS
ClostridiumClostridium tetanitetani –– svalový svalový spazmusspazmus, , asfyxiaasfyxia, zlyhanie srdca, zlyhanie srdca

 

MUMPSMUMPS
Paramyxovirus -mumps

 

RUBEOLA RUBEOLA –– ruružžienkaienka
pôvodca pôvodca -- virusvirus –– popošškodenie plodukodenie plodu



Prehlásenie vedúcich odborov epidemiológie 37 
úradov verejného zdravotníctva v SR ako reakcia na 

opakované vystúpenia antivakcinačných aktivistov

• Spochybňovanie pravidelného povinného 
očkovania neuváženými prehláseniami 

a prezentovanými polopravdami bez dôkladnej 
znalosti problematiky môže závažným spôsobom 

prispieť nie k ochrane, ale k ohrozeniu zdravia 
populácie Slovenska.

• Epidemiológovia týmto apelujú na všetkých rodičov, 
aby nepodľahli tvrdeniam týchto odporcov očkovania 

a ich pseudovedeckým argumentáciám.
• Každé dieťa v našej spoločnosti má právo byť
chránené očkovaním pred závažnými infekčnými 

ochoreniami a ich komplikáciami. Efektivita 
celoplošného očkovania detí je jednoznačná. 

ZZááverver

• Infekčné choroby sprevádzajú ľudstvo od nepamäti. 
Až do konca 18. storočia boli okrem vojen a prírodných katastrof 
najčastejšou príčinou smrti a teda významné skracovali život 
človeka.

• Prevrat do tohto vývinu vniesli dva obrovské
lekárske objavy, a to 

• očkovanie, teda využitie schopnosti tvoriť obranné
protilátky proti infekčnej chorobe po vpravení tzv. 
oslabených pôvodcov týchto nákaz do ľudského 
organizmu 

• a v 50–tich rokoch 20.storočia vynález antibiotík. 
• Plošné zavádzanie očkovania a cielené

využívanie antibiotickej liečby v 20.storočí
zdvojnásobilo očakávanú dĺžku života ľudí. 


