
Európsky imunizačný týždeň (EIW)    

                       24. - 30. 4. 2022 

                       „Long Life for All“. 
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V roku 2022 vyhlásil Regionálny úrad pre Európu Svetovej zdravotníckej organizácie  už 17. 

ročník Európskeho imunizačného týždňa. Témou tohto ročníka je slogan „Long Life for All“ - 

„Dlhý život pre všetkých“. Cieľom kampane je zdôrazniť potrebu spravodlivej dostupnosti 

k očkovacím látkam pre všetkých a vďaka nim umožniť všetkým prežiť dlhší život v zdraví. 

Už viac ako 2 storočia pomáhajú vakcíny robiť svet bezpečnejším – od úplne prvej vakcíny 

vyvinutej na ochranu proti kiahňam až po najnovšie mRNA vakcíny používané na prevenciu 

závažných prípadov COVID-19. Vakcíny nás chránia ako jednotlivcov a pomáhajú nám chrániť sa 

navzájom ako členov globálnej komunity. 

Dosiahlo sa veľa a pokrok v kontrole mnohých chorôb sa v posledných desaťročiach zrýchlil, 

ale rok 2022 je tiež križovatkou, ktorá predstavuje mnohé výzvy.  

Pandémia COVID-19 viedla vo viacerých krajinách k zvýšenej politizácii vakcín. Počas 

pandémie klesla zaočkovanosť detí vo viacerých európskych krajinách, preto je dôležité, aby deti, 

ktoré  vynechali dávku očkovania sa vrátili k očkovaciemu plánu. 

V krajinách Európy sa v poslednom období zaznamenáva výrazný nárast počtu utečencov a 

migrantov. Ľudia prichádzajú najmä z krajín postihnutých vojnou a chudobou, čo vytvára priaznivé 

podmienky pre prežívanie a rozmnožovanie vírusov a baktérií a ich rýchle šírenie medzi populáciu. 

Prichádzajúci migranti a utečenci môžu byť na jednej strane nosičmi infekčných chorôb a na druhej 

strane sami môžu byť v riziku nákazy, pretože nie sú pred nimi dostatočne chránení. Vzhľadom na 

dĺžku prekonanej cesty sa stávajú zraniteľnejšími a ľahšími obeťami nákaz. Nemusia sa šíriť iba 

medzi skupinou migrantov a utečencov, ale aj na domáce obyvateľstvo a spôsobiť choroby u ľudí, 

ktorí nie sú pred nimi chránení. Očkovanie preto nie je dôležité iba u migrantov a utečencov, ale aj u 

obyvateľov krajiny, do ktorej prichádzajú. 

Aj v roku 2022 sa Slovenská republika plánuje zapojiť do tejto významnej kampane a 

podporiť snahy WHO/EUROPE. Aktivity budú realizované pod záštitou hlavného hygienika 

Slovenskej republiky. Koordinátorom aktivít bude Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky v spolupráci s 36 regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. Odborní pracovníci 

oddelení epidemiológie budú vykonávať aktivity zamerané na spropagovanie kampane EIW a v 

zmysle hesla kampane budú šíriť informácie o dôležitosti  očkovania, jeho benefitoch, ale aj 

prípadných nežiadúcich účinkoch. Úsilie odborníkov bude smerovať k zatraktívneniu očkovania, ako 

často jedinej účinnej ochrany pred ochoreniami preventabilnými očkovaním. Cieľovou skupinou 

bude laická a odborná verejnosť a rizikové skupiny. 

Hodnota očkovacích látok sa nemeria počtom podaných dávok, ich hodnota tkvie v tom, že 

vďaka nim môžeme žiť náš život v zdraví a dlhšie. Dlhý život pre všetkých nie je sľub, je to ambícia, 

pretože každý si zaslúži šancu na plnohodnotný život. 
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