
Sedem dôvodov prečo 
je dôležité očkovanie 

Prečo očkovanie musí zostať prioritou pre Svetovú 
zdravotnícku organizáciu? 



1. Očkovanie ochraňuje život 
 očkovanie každý rok chráni viac ako 3 milióny 

ľudí na svete 

 pred zavedením pravidelného očkovania detí boli 
najčastejšou príčinou detskej úmrtnosti infekčné 
ochorenia (ako osýpky, Haemophilus influenzae 
typu B, čierny kašeľ a novorodenecký tetanus) 

 čím viac detí v komunite  

   je zaočkovaných, tým  

   viac sa chránia ich životy 
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Všeobecné rozdelenie 1,4 miliónov úmrtí ročne 

zapríčinené ochoreniami preventabilné 
očkovaniu 

tetanus novorodenecký tetanus čierny kašeľ Hib osýpky ostatné

Source: WHO/World Bank, Global Disease Burden Estimates, 2005 

 



2. Očkovanie je základné pravidlo a strategická 
súčasť programov na znižovanie chudoby na 
svete 

 odstrániť percentuálne rozdiely zaočkovanosti detí 
v jednotlivých Európskych regiónov  

 odstrániť rozdiely zaočkovanosti detí v rozdielnych 
socio – ekonomických podmienkach krajín 

 očkovanie je nielen efektívny zásah na zníženie 
výskytu ochorenia a úmrtia, ale pomáha aj 
znižovať rozdiely v poskytovaní základnej 
zdravotnej starostlivosti 

 niektorí ľudia nemajú dostatočnú vedomosť o 
výhodách očkovania, niektorí odmietajú očkovanie 
kvôli etickým a náboženským dôvodom 

 



3. Ochorenia preventabilné očkovaním 
stále predstavujú riziko 

 veľa ľudí vo vyspelých krajinách už nezažilo veľké 
epidémie ničivého rozsahu ochorení 
preventabilných očkovaním,  ale napriek tomu 
považujú očkovanie za nebezpečnejšie ako 
ochorenie 

 vírusy nerešpektujú hranice a prepuknutie osýpok 
v Európskych krajinách sa šírilo z krajiny do krajiny 

 v roku 2007 – 2010 hlásilo šírenie osýpok mnoho 
krajín zo Západnej časti Európy ako Rakúsko, 
Francúzsko, Nemecko, Írsko, Taliansko, Holandsko, 
Veľká Británia 

 v roku 2009 – 2010 v Bulharsku vypukla 
explozívna epidémia osýpok s 24 000 prípadmi a 
24 úmrtiami  
 
 



Hlásené ochorenia osýpok a incidencia ochorení na 1 000 000 

obyvateľov 

 

Source: Measles and Rubella (MR) Outbreak Notification Report and Monthly MR surveillance reporting 

2010 and 2011 

 



4. Ochorenia musia byť kontrolované a 
eliminované 

 dôležité je kvalitné sledovanie a monitorovanie ochorení 
preventabilným očkovaním 

 pravé kiahne, ktoré zabíjali ročne 5 miliónov ľudí na celom 
svete, bola vďaka očkovaniu eradikované v roku 1978 

 vo WHO regióne a v Amerike bol eliminované osýpky v 
roku 2002 – iba 12 rokov po veľkom vypuknutí osýpok v 
roku 1990, kde bolo viac ako 250 000 prípadov ochorení 
osýpok a viac ako 10 000 úmrtí 

 WHO región bol vyhlásený za oblasť bez výskytu detskej 
obrny, od roku 2002 nebol hlásený žiadny prípad detskej 
obrny, až v roku 2010 Who región zaznamenal import 
divého poliovírusu. V štyroch krajinách stále trvá endemický 
výskyt poliovírusu (Afganistan, India, Nigeria a Pakistan). 
Všeobecný boj proti poliovírusu zachránil približne 

   5 000 000 ľudí od ochorenia 

 

 



5. Očkovanie je ekonomicky výhodné 

 očkovanie nepochybne patrí k jedným 
najvýhodnejším ekonomickým súčastiam 
zdravotnej starostlivosti 

 ponúka veľké výhody pre zdravie a pohodu (well - 
being) populácie 

 má výrazný vplyv pre hospodársky rast a 
zabezpečuje veľké úspory a nízke náklady v 
zdravotnej starostlivosti 

 chráni pred dlhodobým trvaním ochorenia, 
zabezpečuje fyzickú a psychickú pohodu človeka v 
jeho vzdelávaní a pracovnom procese 

 zabezpečuje individuálne a sociálne výhody z 
hľadiska zárobkovej činnosti,  

   produktivity a rastu 

 

 

 



6. Deti sú závislé na zdravotníckom systéme v 
zabezpečení efektívneho a ekonomicky 
výhodného očkovania 

 zavedenie pravidelného očkovania prispelo k 
výraznému poklesu ochorení a úmrtí 

 kvalitný imunizačný program zabezpečí každému 
dieťaťu prijať správnu očkovaciu látku, na 
správnom mieste a v správnom čase 

 dobre fungujúci imunizačný systém je jeden z 
kľúčových súčasti kvalitného zdravotníckeho 
systému 

 Európsky imunizačný týždeň je príležitosť pre 
presadenie a cielenú komunikáciu na zvýšenie 
povedomia o imunizačnom programe  

   vo všetkých WHO regiónoch 

 

 

 



7. Každé dieťa potrebuje byť očkované 
 
 až keď je zaočkovanosť populácie nad 95 % je 

zabezpečená kolektívna imunita, ktorá chráni 
populáciu pred vypuknutím ochorenia 
preventabilným očkovaním 

 každá neočkovaná osoba, ktorá ochorie môže 
nakaziť ostatných ľudí 

  pojem kolektívna imunita môže viesť rodičov k 
falošnému presvedčeniu, že aj keď ich dieťa nie je 
očkované, chráni ho kolektívna imunita 

 tetanus je ochorenie preventabilné očkovaniu, 
ktoré nechráni Vaše dieťa kolektívna imunita, 
preto je dôležité, aby bolo očkované proti tomuto 
ochoreniu 

 každé nezaočkované dieťa v komunite 
predstavuje zvýšené riziko vzniku  

  ochorenia a jeho šírenia 

 

 

 


