Slovenská republika sa už po desiaty jubilejný
krát zapája do Európskeho imunizačného
týždňa (EIW), ktorý sa uskutoční v termíne od
20.4 2015 do 25. 4. 2015.
Cieľom realizácie tejto kampane je podpora
úrovne zaočkovanosti a zlepšenie informovanosti
o očkovaní proti nákazám, ktorým sa dá
očkovaním úspešne predchádzať a potreba reakcie
na antivakcinačné aktivity. Témou tohto ročníka
EIW je potreba obnovenia záujmu o očkovanie na politickej, profesionálnej a individuálnej
úrovni. Na aktivitách EIW sa podieľajú všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva
v SR a sú realizované pod záštitou hlavného hygienika SR a kancelárie Svetovej
zdravotníckej organizácie (SZO) na Slovensku.
V SR sa začalo so systematickým celoplošným očkovaním koncom štyridsiatych
rokov 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. 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. 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.
Celoslovenské výsledky zaočkovanosti za rok 2014 pri všetkých druhoch pravidelného
povinného očkovania prekročili hranicu 95% s výnimkou očkovania proti osýpkam,
príušniciam a ružienke - ročník narodenia 2012, kde po prvý krát v histórii bol zaznamenaný
pokles pod hodnotu 95% a bola dosiahnutá úroveň 94,1%. Možno konštatovať, že jednou
z hlavných príčin tohto výsledku je neutíchajúci trend odmietania povinného očkovania
zákonným zástupcom dieťaťa ako výsledok vplyvu antivakcinačných skupín, ktoré svojimi
neodbornými vyjadreniami zneisťujú verejnosť v otázkach bezpečnosti a dôležitosti
očkovania. Vzhľadom na súčasný intenzívny pohyb obyvateľstva vo svete nie je však
zavlečenie akejkoľvek infekčnej choroby do ktorejkoľvek krajiny vrátane Slovenska
vylúčené. Sme pripravení na ich návrat...?
Očkovanie v Slovenskej republike je riadené zákonom č. 355/2007 Z.z., O ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a vyhláškou MZ SR č.585/2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov a rozdeľuje
očkovanie na nasledujúce druhy:
 povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek, pričom do
imunizačného programu v Slovenskej republike sú v súčasnosti zaradené povinné
pravidelné očkovania proti týmto 10 ochoreniam: detskej obrne, záškrtu, tetanu,
čiernemu kašľu, vírusovej žltačke typu B, hemofilovým invazívnym infekciám,
pneumokokovým invazívnym ochoreniam, osýpkam, ružienke a príušniciam)

 povinné očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných
nákaz
(TBC, VHB, tetanus, besnota, chrípka, pneumokoky, VHA, meningokoky)
 povinné očkovanie osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému
nebezpečenstvu vybraných nákaz
(TBC, VHB, besnota, chrípka, kliešťová encefalitída, VHA)
 odporúčané očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu
vybraných nákaz
(chrípka, pneumokoky, VHB, VHA, meningokoky, Hib)
 odporúčané očkovanie osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému
nebezpečenstvu vybraných nákaz
( besnota, kliešťová encefalitída, VHA, chrípka, VHB)
 očkovanie osôb cestujúcich do cudziny a z cudziny
- žltá zimnica
- v súlade s medzinárodnými dohovormi a aktuálnou epidemiologickou situáciou
 očkovanie osôb na vlastnú žiadosť
 povinné mimoriadne očkovanie
Druhy očkovania vykonávané v Slovenskej republike sú v súlade s odporúčaniami
Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a v súlade s realizáciou očkovania v krajinách EÚ.
WHO: 7 dôvodov, prečo musí očkovanie ostať prioritou
Zásluhou dramatického poklesu počtu chorôb, ktorým možno predchádzať očkovaním, sa
podarilo mnohé infekčné choroby v Európe poslať do minulosti. Napriek tomu takmer
650 000 detí v európskom regióne Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) nedostáva
v rámci naplnenia základných očkovacích požiadaviek svoju prvú vakcínu, napríklad proti
osýpkam. Ochorenia, ktorým možno predchádzať očkovaním, tak naďalej zbytočne spôsobujú
choroby, postihnutia, aj smrť. Očkovanie preto musí ostať prioritou – a to z týchto siedmich
hlavných dôvodov:
1. Očkovanie zachraňuje životy.
2. Očkovanie je základným ľudským právom a významnou súčasťou programov
na znižovanie chudoby.
3. Choroby, ktorým možno predchádzať očkovaním, stále predstavujú riziko.
4. Choroby možno kontrolovať a zlikvidovať.
5. Očkovanie je ekonomicky výhodné.
6. Deti sú závislé od zdravotníctva v zmysle zaistenia bezpečného, účinného
a cenovo dostupného očkovania.
7. Každé dieťa musí byť zaočkované.

