
Európsky týždeň imunizácie 2022 

 

Regionálny úrad pre Európu Svetovej zdravotníckej organizácie (ďalej len 

„WHO/EUROPE“) vyhlásil na dni od 24.4. do 30.4.2022 17. ročník Európskeho 

imunizačného týždňa/ European Immunization Week (z angl. ďalej len „EIW 

2022“). Témou tohoročného EIW je slogan ,,Long Life for All“. 

„Dlhý život pre všetkých“. 

      Dlhý život pre všetkých nie je sľub, je to ambícia, pretože každý si zaslúži 

šancu na plnohodnotný život. 

 

 

      Cieľom kampane je zdôrazniť potrebu spravodlivej dostupnosti k 

očkovacím látkam pre všetkých a vďaka nim umožniť všetkým prežiť dlhší život 

v zdraví. 

Slovensko ako ostatné krajiny Euroregiónu podporuje aktivity Európskeho 

imunizačného týždňa, ktoré sú organizované pod záštitou hlavného hygienika SR 

a kancelárie WHO na Slovensku. Na realizácií aktivít participuje všetkých 36 

regionálnych úradov verejného zdravotníctva. 

Vakcíny sú jedným z najúčinnejších vedeckých vynálezov všetkých čias. 

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. 



 Pomáhajú chrániť generáciu po generácii pred mnohými infekčnými 

chorobami. 

Rodičia s prístupom k očkovacím službám sa nemusia obávať, že ich deti 

môžu trpieť ničivými chorobami, ktorým boli vystavené minulé generácie. 

Zavedenie imunizačných programov viedlo k významnému poklesu 

chorobnosti, ale aj úmrtnosti na infekčné ochorenia, ktoré sú preventabilné 

očkovaním. 

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. 

EURÓPSKY REGIÓN – fakty o očkovaní informujú 

• Európsky región si od roku 2002 udržiava štatút bez detskej obrny. 

• Dvadsaťdeväť z 53 krajín v regióne eliminovalo endemický prenos osýpok a 

ružienky. 

• Od začiatku 90. rokov nebolo v regióne hlásené žiadne ohnisko záškrtu. 

• 38 krajín očkuje proti HPV, čo dáva dievčatám budúcnosť bez rakoviny krčka 

maternice. 

 

• Viac ako 600 miliónov ľudí v európskom regióne bolo zaočkovaných proti 

COVID-19, čím sa zachránilo nespočetné množstvo životov. WHO/Europe a 

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) vykonali štúdiu, 

ktorá preukázala, že 470 000 ľudí vo veku 60 rokov a starších bolo 

zachránených pred smrťou počas prvých 11 mesiacov po očkovaní proti 

COVID-19 v 33 krajinách európskej organizácie WHO región. 



 

• V mnohých európskych krajinách sa zaočkovanosť detí počas pandémie 

znížila. Je veľmi dôležité, aby deti, ktoré vynechajú svoje plánované dávky, 

vstúpili do plánu, zabráni sa tým prepuknutiu smrteľných chorôb. 

 

• Migranti a utečenci by mali mať prístup k nevyhnutnému očkovaniu, to ich 

ochráni pred chorobami, ktoré môžu kolovať v miestach ich bydliska. 

 

 

Očkovanie patrí medzi najefektívnejšie preventívne opatrenia, ktorým 

chránime nielen seba, ale aj ostatných. Vakcíny poskytujú príležitosť na 

plnohodnotný život pre všetkých a to je niečo, za čo sa oplatí bojovať. 

 



 

 


