
Európsky imunizačný týždeň 2022 
 

V roku 2022 Slovenská republika opäť participuje na aktivitách 

Európskeho imunizačného týždňa (EIW), ktorý sa uskutoční v 

týždni 

 

od 24.4.2022 do 30.4.2022. 

 
 Kampaň EIW je iniciatíva, ktorú vedie a koordinuje Regionálny úrad Svetovej 

zdravotníckej organizácie pre Európu v spolupráci s kľúčovými partnermi a je 

zameraná na zdôraznenie významu očkovania.  
 

HESLO : 

„Dlhý život pre všetkých“ 
 

 Cieľom všetkých doterajších kampaní bolo zvýšiť záujem o očkovanie na úrovni 

politických autorít, odborníkov, zdravotníkov a širokej verejnosti.  

 Cieľom kampane je zdôrazniť potrebu spravodlivej dostupnosti k očkovacím 

látkam pre všetkých a vďaka nim umožniť všetkým prežiť dlhší život v zdraví. 

 

Je potrebné zabezpečiť: 

- pravidelné očkovanie detí 

- očkovanie adolescentov 

- očkovanie dospelých 

- očkovanie zdravotníckych pracovníkov  

 

 

 Očkovaním sa každoročne predíde 3 miliónom úmrtí detí na celom svete 

a 750 000 detí je vďaka vakcínam ochránených pred trvalými následkami chorôb.  

 

PRE KOHO JE OČKOVANIE PRÍNOSOM?  

 Očkovanie v prvom rade chráni človeka pred ochorením a jeho komplikáciami. 

 Očkovanie je prínosom aj pre celú spoločnosť. Ak je v populácii dostatočne 

veľký podiel očkovaných, dochádza k nepriamej ochrane tých, ktorí sú voči infekcii 

stále vnímaví. Ide hlavne o deti, ktoré sú príliš malé na to, aby boli očkované, 

pacientov s oslabenou imunitou, ľudí, ktorí nemôžu byť očkovaní pre svoj zdravotný 

stav a pod.  

 

  

 

 



Očkovanie patrí medzi najúčinnejšie preventívne opatrenia, a preto je dôležité 

zdôrazňovať jeho význam a dôsledky neočkovania!!!  

 

 Vakcíny bez rozdielu zachraňujú životy už od roku 1798. Prvá imunizácia proti 

kiahňam dala každému po prvý raz spravodlivú šancu proti ničivej chorobe.  

 Vakcíny poskytujú príležitosť a nádej pre nás všetkých, aby sme si užili 

plnohodnotnejší život. A to je niečo, za čo by sme mali všetci bojovať. 

 Vakcíny sú jednou z najvplyvnejších vedeckých inovácií všetkých čias, ktoré 

pomáhajú chrániť generáciu po generácii pred mnohými infekčnými chorobami. 

 

Svetová zdravotnícka organizácia informuje o tom, že: 

- európsky región si od roku 2002 udržiava stav bez detskej obrny, 

- 29 z 53 krajín v regióne eliminovalo endemické šírenie osýpok a ružienky, 

- ohniská záškrtu neboli v regióne hlásené od začiatku 90. rokov 20. storočia. 

 

 Počas pandémie klesla zaočkovanosť detí vo viacerých európskych krajinách. 

Je veľmi dôležité, aby sa deti, ktoré vynechali dávku niektorého očkovania, 

vrátili k očkovaciemu plánu, aby sa predišlo prepuknutiu smrteľných chorôb. 

 

 
 

Spracovala: Mgr. L. Lesňáková 

RÚVZ so sídlom v Humennom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: 

https://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2022/04/european-immunization-week-

2022/key-messages 


