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V roku 2019 vyhlásil Regionálny úrad 

pre Európu Svetovej zdravotníckej organizácie 

(ďalej len „WHO/EUROPE“) už 14. ročník 

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

2019“). Slogan „Prevent Protect Immunize“ / „Predchádzať Chrániť Očkovať“ 

vyjadruje posolstvo každoročnej kampane. 

 

Od svojho založenia v roku 2005 sa EIW stalo všeobecne uznávanou kampaňou. 

Kampaň vznikla na podporu imunizácie ako dôležitého nástroja na prevenciu ochorení 

preventabilných očkovaním a ochranu života. Samotnú kampaň podporujú všetky krajiny 

euroregiónu, niektoré regionálne a národné organizácie, vrátane Detského fondu OSN -

UNICEF a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ďalej len „ECDC“). EIW 

využíva aj podporu na vysokej úrovni, vrátane ministrov, veľvyslancov a iných významných 

priaznivcov. Patrónkou kampane je korunná princezná Mária Dánska. EIW je organizované 

v spojení s ďalšími regionálnymi iniciatívami WHO a Svetovým imunizačným týždňom.  

 

Vzhľadom k tomu, že pretrváva nižšia úroveň zaočkovanosti proti ochoreniam  

preventabilným očkovaním ako je potrebná na dosiahnutie kolektívnej imunity, tento stav 

vedie ku vzniku  tzv. vakcinačných dier. Následkom sú lokálne epidémie aj v krajinách, kde 

sa tieto ochorenia už nevyskytovali. Z toho dôvodu má realizácia kampaní dôležitý význam 

pri propagácii života bez ochorení, ktorým možno predchádzať očkovaním.  

 

Kampaň EIW bude prebiehať v dňoch od 24. do 30. apríla 2019. 

Heslo EIW 2019: „Vaccine heroes” /  „Hold podporovateľom očkovania“.  

 

Heslom kampane EIW v roku 2019 chceme vzdať poctu všetkým, ktorí sa svojou 

prácou snažia podporiť očkovanie. Úcta patrí aj tým, ktorí sa k svojmu zdraviu a tiež 



k zdraviu svojich detí a blízkych stavajú zodpovedne a chcú jednoduchým a dostupným 

spôsobom – očkovaním, predchádzať závažným infekčným ochoreniam.  

Poďakovanie patrí: 

 tvorcom politík, ktorí zabezpečujú, aby mal každý prístup k informáciám 

o očkovacích látkach a ktorí vytvárajú zdravotné, vzdelávacie a sociálne 

systémy potrebné na zabezpečenie spravodlivého prístupu k očkovacím 

látkam, 

 vedcom, ktorí vyvíjajú bezpečné a účinné očkovacie látky, 

 zdravotníckym pracovníkom, ktorí sú pre svojich pacientov dôveryhodným 

zdrojom informácií o očkovacích látkach a ktorí včas a správne aplikujú 

očkovacie látky, 

 rodičom, ktorí zabezpečujú potrebné (povinné a odporúčané) očkovanie 

pre svoje deti a podporujú očkovanie svojich detí, lebo každé dieťa si zaslúži 

ochranu pred ochoreniami, ktorým možno predchádzať očkovaním, 

 všetkým, ktorí vyhľadávajú a zdieľajú informácie o vakcínach založených 

na dôkazoch, lebo zdieľaním faktov o vakcínach môže každý pomôcť zvýšiť 

povedomie o očkovaní, ktoré je nástrojom na záchranu života. 

 

Aj v roku 2019 sa Slovenská republika plánuje zapojiť do tejto významnej kampane 

a podporiť snahy WHO/EUROPE. Aktivity kampane EIW 2019 budú realizované 

pod záštitou hlavného hygienika Slovenskej republiky. Koordinátorom aktivít bude Úrad 

verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“). ÚVZ SR v spolupráci 

s 36 regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) budú vykonávať 

aktivity zamerané na spropagovanie kampane EIW a v zmysle hesla kampane budú šíriť 

informácie o dôležitosti každého jednotlivca pri šírení podpory očkovaniu. 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. Odborníci RÚVZ zorganizujú viacero aktivít v spolupráci 

s riaditeľmi školských a predškolských zariadení, študentmi, zástupcami obecných 

úradov, rómskymi komunitnými pracovníkmi, zástupcami neziskových organizácií a rodičmi 

detí. Po ukončení kampane EIW 2019 zašlú jednotlivé RÚVZ odpočet svojich aktivít na ÚVZ 

SR. Po zosumarizovaní aktivít, ÚVZ SR zašle Vyhodnotenie aktivít EIW 2019 v SR do 

WHO/EUROPE.  

 



ÚVZ SR, 23. 4. 2019  
 

 

  

 

Zdroj: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/397216/EIW-Communications-Package-FINAL.pdf  
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