
 
V roku 2015 sa Slovenská republika opäť 
zapojí do aktivít Európskeho imunizačného 
týždňa (EIW). Kampaň EIW vyhlasuje Svetová 
zdravotnícka organizácia, Regionálny úrad 
pre Európu, a je zameraná na zdôraznenie 
významu očkovania. 

 
Jubilejný 10. ročník EIW sa uskutoční v dňoch 20. 4. 2015 - 25. 4. 2015. 

 
 Téma tohto ročníka sa zameriava na potrebu obnovenia záujmu o očkovanie 
na politickej, profesionálnej a individuálnej úrovni. Koordinátorom aktivít EIW je Úrad 
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Na realizácii aktivít EIW, zameraných 
na zvýšenie povedomia o dôležitosti očkovania, participujú všetky regionálne úrady 
verejného zdravotníctva v Slovenskej republike. 
  
Záväzok k očkovaniu 
 Očkovanie zachráni viac životov, než akékoľvek iné opatrenia, realizované 
v oblastí zdravotníctva. Výskyt  31685 prípadov osýpok v roku 2013 predstavuje 
nárast o 348 % oproti roku 2007, čo spôsobuje vysoké ľudské a finančné náklady. Ak 
sa chceme priblížiť k vízii WHO v Európskom regióne – bez ochorení, ktorým možno 
predísť očkovaním, je potrebné obnoviť záväzok inovatívnych prístupov stanovených 
v Európskom vakcinačnom akčnom pláne na obdobie 2015-2020 (EVAP). 

Svetový imunizačný týždeň (WIW) 
 Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch bude  Európsky imunizačný týždeň 
2015 prebiehať s kampaňou Svetového imunizačného týždňa pod vedením ústredia 
WHO. Tohtoročná kampaň je zameraná na odstránenie medzier imunizácie a 
dosiahnutie spravodlivosti v úrovniach očkovania načrtnutých v Globálnom 
vakcinačnom akčnom pláne (GVAP), na ktorom je založený Európsky vakcinačný 
akčný plán (EVAP). 
 
Prečo je EIW dôležitý? 
 Vakcinácia za posledných 30 rokov viedla k pozoruhodným úspechom. 
Európsky región WHO je bez detskej obrny od roku 2002 a za posledné desaťročie 
boli prípady osýpok v regióne znížené o viac ako 90 %. Je však potrebné urobiť viac. 
Takmer 650 000 z 10,7 milióna detí narodených každý rok v európskom regióne 
nedostane úplnú trojdávkovú sériu očkovania proti záškrtu, tetanu a proti čiernemu 
kašľu do veku jedného roka. Ohrozené populácie existujú vo všetkých krajinách a 
vypuknutie infekčných ochorení sa môže v regióne ďalej šíriť. Každé dieťa si zaslúži 
zdravý štart do života. Európsky imunizačný týždeň môže krajinám pomôcť zvýšiť 
povedomie o význame očkovania a krajiny môžu posilniť svoje systémy imunizácie. 
 Európsky región WHO zahŕňa 53 členských štátov, ktoré WHO podporuje, aby  
dosiahli a udržali vysokú úroveň očkovania, a to najmä u zraniteľných skupín. V 
spolupráci s členskými štátmi a partnermi WHO v Európe pomáha posilňovať 
národné programy imunizácie prostredníctvom budovania kapacít, technickou 
podporou pre zavádzanie nových očkovacích látok, zlepšením práce v laboratóriách, 
vylepšením dohľadu a zdieľaním informácií. 
 
Zdroj informácií: www.euro.who.int/EIW2015 


