
Európsky imunizačný týždeň 2015 
 

 V roku 2015 bude Slovenská republika opäť participovať na aktivitách Európskeho 

imunizačného týždňa (EIW), ktorý sa uskutoční v týždni  

 

od 20.4.2015 do 25.4.2015. 
  

 Kampaň EIW vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia, Regionálny úrad pre 

Európu a je zameraná na zdôraznenie významu očkovania.  

 

Téma tohto ročníka sa zameriava na potrebu obnovenia záujmu o očkovanie na 

politickej, profesionálnej a individuálnej úrovni. 

 

HESLO : 

Vyplňme medzeru v imunizácii 
 

 Cieľom očkovania je čo najúčinnejšie chrániť jedinca, ale aj celú spoločnosť pred 

infekčnými chorobami. Infekčné ochorenia vedúce k rozsiahlym epidémiám 

predstavujú riziko nielen pre občanov, ale aj pre štát. V prípade, že zaočkovanosť 

v populácii klesne pod 95% (napr. v dôsledku odmietania očkovania detí rodičmi) je 

ohrozená kolektívna imunita. Kolektívna imunita je stav odolnosti populácie, ktorá 

bráni šíreniu infekcie a vzniku miestnych epidémií. Aké to môže mať dôsledky? 

Prepuknutie epidémií osýpok, záškrtu, detskej obrny, čierneho kašľa.....To, že sa tieto 

ochorenia nevyskytujú alebo sa vyskytnú zriedkavo neznamená, že nemôžu byť opäť 

zavlečené aj na Slovensko. Príkladom je epidémia osýpok. Počas posledných 12 

mesiacov (marec 2014 - február 2015) 30 krajín EÚ hlásilo celkom 3 760 prípadov 

osýpok. Nemecko hlásilo 1239 prípadov osýpok, čo je najvyššie číslo za posledných 

12 mesiacov, Taliansko hlásilo 1199 prípadov. Spolu tieto dve krajiny tvoria až 64,8% 

zo všetkých hlásených prípadov. Ďalšie krajiny, kde sa vyskytli prípady osýpok sú 

napríklad Slovinsko, Česká republika, Lotyšsko, Rakúsko, Cyprus. Laboratórne 

potvrdených prípadov bolo 71,7%. Z 3760 prípadov osýpok bolo 73% osôb 

neočkovaných, 8% bolo očkovaných jednou dávkou, 6% dvoma dávkami, u 1% osôb 

nie je známy počet dávok a u 12% je nezistený stav očkovania. Počas posledných 12 

mesiacov bol zaznamenaný jeden prípad úmrtia v súvislosti s osýpkami a sedem 

prípadov malo komplikácie (encefalitída).  

 Osýpky sú vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré je charakteristické štádiom 

podobným chrípke a hlavným štádiom - exantém. Osýpky sa väčšinou vyskytujú ako 

detské ochorenie. Často sa objavujú komplikácie - zápal stredného ucha, zápal 

priedušiek a pľúc, zápal vedľajších nosných dutín, zápal hrtanu s možnosťou dusenia, 

zápal mozgu (encefalitída) s častými neurologickými následkami a úmrtnosťou 10%. 

 Osýpky sú rozšírené na celom svete. A predstavujú riziko zavlečenia aj do našej 

krajiny.  



 Ochoreniu na osýpky sa dá zabrániť očkovaním! Očkovanie proti osýpkam, 

rubeole a parotitíde (MMR) patrí medzi povinné pravidelné očkovanie. Základná 

očkovacia dávka sa podáva od 15. mesiaca života (najneskôr do 18. mesiaca života). 

Preočkovanie sa vykoná v 11. roku života. Očkovanie sa vykonáva trojzložkovou 

očkovacou látkou. Očkovacia látka sa aplikuje pod kožu alebo do svalu (do stehna 

alebo do hornej končatiny).  

 

 Očkovanie patrí medzi najúčinnejšie preventívne opatrenia, a preto je dôležité 

zdôrazňovať jeho význam a dôsledky neočkovania!!! Je to úloha praktických lekárov 

pre deti a dorast, praktických lekárov pre dospelých, verejných zdravotníkov 

a v konečnom dôsledku všetkých zdravotníckych pracovníkov. 

 

 

Tabuľka č. 1: Výskyt vybraných infekčných ochorení na Slovensku v roku 1941 

v porovnaní s rokom 2010 

 
Zdroj: Sprievodca očkovaním, 6. vydanie 
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