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 EIW je každoročná iniciatíva, ktorá zvyšuje povedomie o význame 
očkovania. Očkovanie je celoživotná investícia do zdravia a pohody ľudí. Rozsiahle 
očkovacie programy viedli za posledných 30 rokov k významnému zníženiu chorôb   
a úmrtí na ochorenia predchádzajúce očkovaním.  
 Vďaka vakcínam je väčšina detí a dospelých v európskom regióne imúnna 
voči osýpkam, rubeole, mumpsu, záškrtu, čiernemu kašľa, tetanu a detskej obrne. 
Zvyšuje sa tiež počet očkovaných proti pneumokokovým baktériám, ľudskému 
papilomavírusu (HPV) a hepatitíde B, čo zabránilo vážnym komplikáciám týchto 
chorôb. 
 Prínos očkovacích látok nie je v európskom regióne rovnomerný. V roku 
2016 1 z 15 detí vynechalo prvú očkovaciu dávku proti osýpkam a 1 z 21 deti 
nedostalo všetky odporúčané dávky proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu. 
 Medzery v očkovaní sú otvorené dvere pre rozšírenie nákazlivých 
chorôb medzi neočkovanými. 
 Každý rok sú v regióne zaznamenané tisíce prípadov osýpok a mnohí stále 
zbytočne trpia na mumps a pertussis. V roku 2017 Komisia pre eradikáciu detskej 
obrny stanovila, že v 3 krajinách v regióne hrozí prepuknutie obrny. Väčšina sexuálne 
aktívnych žien a mužov je v určitom okamihu svojho života ohrozená infekciou HPV. 
Medzi neočkovanými môže infekcia HPV spôsobiť genitálne bradavice alebo viesť      
k rôznym formám rakoviny. 
 Cieľom Európskeho imunizačného týždňa (EIW) 2018: je udržať záujem 
verejnosti o očkovanie, zvýšiť povedomie o význame očkovania, zvýšiť pokrytie 
populácie očkovaním a tým udržať smer v európskom regióne bez chorôb, ktorým sa 
dá predchádzať očkovaním. 
Slogan kampane: „Očkovanie je právo jednotlivca, ale súčasne je 
spoločnou zodpovednosťou“  
 
Kľúčové posolstvá kampane: 

 Vakcíny chránia ľudí všetkých vekových skupín pred potenciálne 
nebezpečnými chorobami. 

 Každý jednotlivec si zaslúži byť chránený. Keď sa rozhodne dať očkovať, 
zohráva dôležitú úlohu pri ochrane ostatných. 

 Keď sú všetci oprávnení jednotlivci v spoločnosti plne očkovaní, spoločne 
zdieľajú sociálnu zodpovednosť pri ochrane tých, ktorí nemôžu byť očkovaní 
a sú najzraniteľnejší vrátane detí. 

 Poraďte sa so svojím lekárom a skontrolujte záznamy o očkovaní vašej 
rodiny, aby ste sa uistili, že ste všetci úplne chránení. 

 Nepravdivé informácie môžu ovplyvniť rozhodnutia a ohroziť životy. Získajte 
fakty a zdieľajte iba informácie založené na dôkazoch o očkovacích látkach. 

 Zdravotníci sú najdôveryhodnejším zdrojom informácií o vakcínach pre 
svojich pacientov. Zvyšovanie povedomia o očkovacích látkach šetrí životy. 

 Rovnaký prístup k očkovaniu je právo každého jednotlivca a spoločnosti 
a pomáha k dosiahnutiu trvalo udržateľného rozvoja 

 



Očkovanie chráni vás a ľudí okolo vás pred vážnymi chorobami 
 Podieľajte sa na očkovaní Európy 

 

 
 

Očkovanie pomáha chrániť zdravie a blaho všetkých 
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