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Svetová zdravotnícka organizácia už po siedmy krát organizuje Európsky imunizačný týždeň (EIW), ktorý sa uskutoční v termíne od 21. do 27. 4. 2012. Cieľom realizácie tejto kampane je podpora zaočkovanosti, eliminácia tzv. vakcinačných dier a zlepšenie informovanosti o očkovaní.  

Kľúčovým cieľom Európskeho imunizačného týždňa 2012 je podpora očkovania. Svetová zdravotnícka organizácia zdôrazňuje tento rok tri hlavné myšlienky kampane, ktorými sú:
	podpora Európskeho imunizačného týždňa predovšetkým zdravotníckymi pracovníkmi, 
	zabránenie šíreniu osýpok v Európe, 
	10. výročie eradikácie poliomyelitídy v Euroregióne SZO. 


Aktivity Európskeho imunizačného týždňa sa v Slovenskej republike realizujú pod záštitou hlavného hygienika SR a kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku. Koordinátorom aktivít je Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s Pracovnou skupinou pre imunizáciu a Slovenskou epidemiologickou a vakcinologickou spoločnosťou. Na realizácii aktivít Európskeho imunizačného týždňa, zameraných na zvýšenie povedomia o dôležitosti očkovania, participujú všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike. 

Očkovanie patrí k významným a efektívnym spôsobom prevencie infekčných chorôb. Účinnosť očkovania je jednoznačne dokázaná ústupom až vymiznutím mnohých ochorení, ktorým sa dá vďaka očkovaniu predchádzať. Vďaka očkovaniu sa podarilo zdolať pravé kiahne, ktoré bolo ešte v sedemdesiatych rokoch minulého storočia príčinou mnohých úmrtí.

V Slovenskej republike sa začalo so systematickým celoplošným očkovaním v päťdesiatych rokoch minulého storočia. V roku 1986 bol v súlade s odporúčaním Svetovej zdravotníckej organizácie prijatý Národný imunizačný program. Jeho cieľom je eliminovať až eradikovať infekčné ochorenia systematickým zabezpečovaním efektívnej imunizácie detí a dospelých. Systematickou realizáciou pravidelného povinného očkovania detí sa podarila dosiahnuť eradikácia ochorenia na detskú obrnu v Euroregióne SZO a nízky až nulový výskyt  ďalších závažných ochorení ako záškrt, osýpky, tetanus detí a mladistvých. U ostatných ochorení imunizačného programu sa chorobnosť pohybuje na veľmi nízkych hodnotách.

Vzhľadom na súčasný intenzívny pohyb obyvateľstva vo svete nie je zavlečenie infekčnej choroby do hociktorej krajiny vrátane Slovenska vylúčené. Príkladom je import dvoch prípadov osýpok v minulom roku na Slovensko. Pokiaľ je pôvodca nákazy prítomný v populácii niektorej krajiny, riziko zavlečenia infekcie stále trvá. Svetová zdravotnícka organizácia preto odporúča pre zabezpečenie kolektívnej imunity populácie dosiahnuť zaočkovanosť minimálne 95 %. 

Pravidelné povinné očkovanie detí sa v Slovenskej republike vykonáva proti desiatim infekciám, a to proti:  záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B, hemofilovým invazívnym infekciám, pneumokokovým invazívnym infekciám, osýpkam, príušniciam a rubeole. Celková zaočkovanosť detskej populácie sa v rámci pravidelného povinného očkovania dlhodobo udržiava na úrovni 98 – 99 %, na krajskej a okresnej úrovni presahuje 95 %.  



S pozdravom

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH 
hlavný hygienik Slovenskej republiky - zastupujúci





