V roku 2015 sa Slovenská republika opäť zapojí do aktivít Európskeho imunizačného
týždňa (EIW). Ide o kampaň, ktorú každoročne vyhlasuje od roku 2005 Svetová zdravotnícka
organizácia (SZO) a Regionálny úrad pre Európu. Európsky imunizačný týždeň (EIW) v
celom regióne podporuje základnú myšlienku, že očkovanie každého dieťaťa má zásadný
význam pre prevenciu chorôb a chráni život. Slogan

EIW je zvýšiť zaočkovanosť zvyšovaním povedomia o význame očkovania u
rodičov a opatrovateľov, zdravotníkov, politikov, rozhodovacích orgánov a v médiách. WHO
v Európe vedie iniciatívu a koordinuje EIW, k širokej účasti sú pozvané všetky členské štáty
v európskom regióne. Regionálni a národní partneri, vrátane OSN, Detského fondu
(UNICEF) a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), podporujú
implementáciu EIW na národnej úrovni.

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. Očkovanie stále patrí k významným a účinným
spôsobom prevencie infekčných chorôb. Účinnosť očkovania je jednoznačne dokázaná
ústupom až vymiznutím mnohých ochorení, ktorým sa dá vďaka očkovaniu predchádzať.
Očkovanie zachránilo viac životov, ako ktorékoľvek opatrenia, ktoré boli realizované
v oblasti zdravotníctva. V roku 2013 však v Európe bolo zaznamenaných 31 685 prípadov
osýpok, čo predstavuje nárast o 348% v porovnaní s rokom 2007. Tieto epidémie
pochopiteľne spôsobili veľké straty, ako ľudské, tak aj finančné. V SR sa začalo so
systematickým celoplošným očkovaním v štyridsiatych rokoch minulého storočia. V roku
1986 bol v súlade s odporúčaním SZO prijatý Národný imunizačný program SR, ktorého
cieľom je eliminovať až eradikovať infekčné ochorenia systematickým zabezpečovaním
efektívnej imunizácie detí a dospelých. Vzhľadom na súčasný intenzívny pohyb obyvateľstva
vo svete nie je však zavlečenie akejkoľvek infekčnej choroby do ktorejkoľvek krajiny vrátane
Slovenska vylúčené. Pokiaľ je pôvodca nákazy prítomný v populácii niektorej krajiny, riziko
zavlečenia infekcie stále trvá. SZO preto odporúča pre zabezpečenie kolektívnej imunity
populácie dosiahnutie minimálne 95 % zaočkovanosti.

V Slovenskej republike je zavedené povinné pravidelné očkovanie proti desiatim
prenosným ochoreniam a to proti detskej obrne, záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu,
hemofilovým invazívnym infekciám, vírusovej hepatitíde typu B, osýpkam, ružienke,
mumpsu a pneumokokovým invazívnym infekciám. Priemerná celoslovenská zaočkovanosť
sa pohybovala na úrovni 98,4%.
Na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove je zriadená
poradňa očkovania, ktorá nielen počas týždňa venovaného propagácii očkovania poskytuje
konzultácie a poradenstvo pre verejnosť v oblasti ochorení preventabilných očkovaním.
Konzultácie sa poskytujú buď telefonicky alebo osobne po telefonickom dohovore na tel.
čísle: 051/7580345.
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