Európsky imunizačný týždeň 2011:
„Spoločné riešenia spoločných hrozieb“ 
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V Európskych krajinách sa od 23. do 30. 4. 2011 uskutočnil už šiesty ročník Európskeho imunizačného týždňa (EIW/EIT). Téma  ročníka 2011  má názov „Spoločné riešenia spoločných hrozieb“. Téma bola zvolená v kontexte s nedávnym výskytom osýpok vo viacerých krajinách Európy a importom poliomyelitídy do Euroregiónu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Tieto príklady výskytu očkovaním preventabilných ochorení jasne demonštrujú existenciu vakcinačných dier v populácií. Koordinované úsilie na subregionálnej úrovni, ktoré je účelom realizácie tejto témy, môže viesť k pozitívnym výsledkom. Ako príklad možno uviesť vzájomnú spoluprácu krajín v pandémii chrípky A H1N1 2009. Ďalším príkladom je zdieľanie informácií o prípadoch výskytu očkovaním preventabilných ochorení a spoločná práca na podpore aktivít v oblasti očkovania (SIA) medzi stredoázijskými republikami a krajinami Ruskej Federácie. 

Kľúčové fakty tematiky EIW 2011: 
	Je nevyhnutné, aby posledné ohniská ochorení preventabilných očkovaním v regióne boli sledované a pod kontrolou. 
	Spolupráca, spoločné úsilie pre dosiahnutie cieľa do roku 2015, ktorým je eliminácia osýpok v Euroregióne, zachovanie polio-free statusu a udržanie Ak sa očkovaním preventabilné ochorenia šíria, prekračujú hranice, to vedie k spoločným hrozbám a preto je nevyhnutná vzájomná spolupráca medzi krajinami – zdieľanie vedomostí a skúseností s týmito ochoreniami. 
	všetkých očkovaním preventabilných ochorení pod kontrolou. 
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OČKOVANIE CHRÁNI ŽIVOT A ZDRAVIE

Jedným z najdôležitejších prostriedkov pri predchádzaní infekčným ochoreniam je očkovanie. Telo človeka nakazené určitým mikroorganizmom napr. baktériou alebo vírusom reaguje po krátkej dobe tvorbou ochranných protilátok, ktoré mikroorganizmus zneškodňujú. Tieto protilátky (imunoglobulíny) v krvi chránia proti infekčnému ochoreniu. Očkovaním sa vpravuje do ľudského tela očkovacia látka, ktorá po 14 dňoch chráni organizmus proti nákaze, a to podľa druhu použitej očkovacej látky. Cieľom tohtoročného imunizačného týždňa je vylúčenie osýpok a zachovanie stavu bez detskej obrny v Euroregióne. Ďalej udržanie všetkých očkovaním preventabilných ochorení pod kontrolou. Osýpky sú vysoko nákazlivé horúčkovité ochorenie s vyrážkou a prejavmi zápalu spojoviek, kataru horných ciest dýchacích, zápalu priedušiek. Pôvodcom nákazy je vírus, ktorý sa šíri kvapôčkami nosohltanového sekrétu z chorého človeka. Očkovanie proti osýpkam sa vykonáva od 15. mesiaca života najneskôr do 18. mesiaca života spolu s očkovaním proti mumpsu a ružienke, preočkovanie v 11 roku života. Postupná eliminácia vírusu sa môže dosiahnuť plošným očkovaním. Detská obrna je akútne infekčné ochorenie postihujúce centrálny nervový systém u 1 % nakazených. Výsledkom je vznik obrny kostrového svalstva najčastejšie dolných končatín. Našťastie infekcia u väčšiny infikovaných ľudí vyvoláva len ľahké chrípkové ochorenie. Pôvodcom nákazy je vírus poliomyelitídy. Prenos nákazy je fekálno – orálnou cestou rukami kontaminovanými stolicou alebo prenos sekrétom z nosohltanu infikovanej osoby. Očkovanie sa vykonáva v prvom roku života (3 dávky) a preočkovanie v 6. a 13. roku života. Po zavedení očkovania proti detskej obrne na Slovensku došlo v roku 2003 k eradikácii (vykoreneniu) tejto choroby u nás, pretože človek je jediným prameňom nákazy a existuje očkovacia látka. Očkovanie je prioritou Svetovej zdravotníckej organizácie. Zachraňuje životy, znižuje hrozbu epidémií a poškodení zdravia. Ak by sa očkovanie proti infekčným chorobám, proti ktorým sa očkovanie vykonáva zanedbalo, opäť by sa u nás objavili choroby, ktoré sa dlhodobo nevyskytujú alebo vyskytujú len zriedkavo. Očkovanie je nevyhnutné pre každé dieťa, pretože každé dieťa má právo byť chránené pred ochoreniami, ktorým možno predchádzať očkovaním. 
Navodenie veľmi dobrej a dlhodobej imunity v populácii proti jednotlivým infekčným ochoreniam konkrétnymi očkovacími látkami a tým predchádzanie infekčným chorobám je hlavný význam očkovania. 

