Európsky imunizačný týždeň (EIW) 24.04.2022 – 30.04.2022 „Dlhý život pre všetkých“ / „Long
life for all“.
26. apríla 2022

Na rok 2022 vyhlásil Regionálny úrad pre Európu Svetovej zdravotníckej organizácie ( „WHO/
EUROPE“) 17. ročník Európskeho imunizačného týždňa (EIW 2022). Európsky imunizačný týždeň
má za cieľ zdôrazniť potrebné spoločné opatrenia a podporiť používanie vakcín na ochranu ľudí
všetkých vekových skupín pred chorobami.
Slogan „Prevent Protect Immunize“/„Predchádzať Chrániť Očkovať“ vyjadruje posolstvo
každoročnej kampane.
Konečným cieľom týždňa imunizácie je, aby bolo viac ľudí a ich komunity, chránených pred
chorobami, ktorým možno predchádzať očkovaním. Jeho cieľom je posilniť dôležitosť spravodlivého
a rozšíreného prístupu k vakcínam pre každého.
Témou tohtoročného EIW je slogan: „Dlhý život pre všetkých“ / „Long life for all“.
Dlhý život pre všetkých nie je sľubom, je to ambícia.
Každý si zaslúži šancu na plnohodnotný život. Vakcíny bez rozdielu zachraňujú životy od roku 1796.
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.
Fakty o očkovaní:
•

•
•
•
•
•
•
•

Počas pandémie klesla zaočkovanosť detí vo viacerých európskych krajinách, je veľmi dôležité aby
deti, ktoré vynechali dávku niektorého očkovania, sa vrátili k očkovaciemu plánu, aby sa predišlo
prepuknutiu smrteľných ochorení.
Migranti a utečenci musia mať prístup k potrebným očkovaniam, aby ich chránili pred ochoreniami,
ktoré by mohli šíriť kdekoľvek, kde sa nachádzajú.
Hodnota očkovacích látok sa nemeria počtom podaných dávok ale ich hodnota tkvie v tom, že
vďaka nim môžeme žiť náš život zdraví a dlhšie.
Prvou imunizáciou bol boj proti kiahňam.
Európsky región si od roku 2002 udržiava stav bez detskej obrny.
29 z 53 krajín v regióne eliminovalo endemické šírenie osýpok a ružienky.
Ohniská záškrtu neboli hlásené od začiatku 90. rokov 20. storočia.
Viac ako 600 miliónov ľudí v európskom regióne bolo zaočkovaných proti Covid – 19, čím sa
zachránilo nespočetné množstvo životov.
Tento rok EIW spája partnerov a spolupracovníkov z celého európskeho regiónu WHO, aby sa
zamerali na dôležitosť vakcín na ochranu ľudí všetkých vekových skupín a pôvodu pred chorobami,
ktorým sa dá predchádzať očkovaním.
Pandémia COVID -19 viedla vo viacerých krajinách k zvýšenej politizácii problematiky očkovania a
zníženiu zaočkovanosti detí. Na Ukrajine došlo k prerušeniu očkovania, všetky deti, ktoré odišli z
krajiny kvôli vojenskému konfliktu, budú potrebovať prístup k rutinným detským vakcínam, nech
pôjdu kamkoľvek. Je veľmi dôležité, aby boli všetky deti doočkované, a tak sa predišlo prepuknutiu
smrteľných ochorení alebo ochorení s trvalými následkami.

Očkovanie proti ochoreniam, ako sú COVID-19, osýpky a poliomyelitída (detská obrna), je obzvlášť
dôležité pre skupiny obyvateľstva, ktoré sú najviac ohrozené závažnými komplikáciami po
ochorení. Pri COVID-19 ide o starších dospelých a ľudí so závažnými diagnózami ovplyvňujúcimi ich
zdravotný stav. V prípade rutinného očkovania musia mať malé deti aktuálne podané všetky
plánované dávky vakcíny.

Majme detské choroby, ktorým možno predchádzať očkovaním, v spätnom zrkadle, ako uvádza
WHO/EUROPE na jednom z informačných letákov.

