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Prevencia, Ochrana, Imunizácia predurčuje poslanie tejto aktivity, ktorou je 

ochrana života a zdravia už od detstva. Očkovanie je nevyhnutné pre každé dieťa, pretože 

každé dieťa má právo byť chránené pred ochoreniami, proti ktorým je vyvinutá očkovacia 

látka.    

   

   

Sedem hlavných dôvodov, prečo je očkovanie prioritou vo WHO Regióne:   

   

   

1. Očkovanie zachraňuje životy. Vďaka imunizácii sa každoročne zachráni viac ako 3 

milióny ľudských životov. Dôsledkom správneho očkovania je dramatický pokles počtu 

ochorení, ktorým môžeme predchádzať očkovaním. Bolo preukázané, že na jeden milión 

neočkovaných osôb proti osýpkam, ružienke, mumpsu sa vyskytlo až 1 000 prípadov 

zápalu mozgu (encefalitídy), ktorým môžu byť komplikované ochorenia na osýpky, zatiaľ 

čo na  1 milión očkovaných osôb proti tým istým chorobám len 1 prípad encefalitídy.   

   

2. Očkovanie je základným právom dieťaťa – ale nie všetkým deťom je očkovanie 

umožnené. Podľa  odhadov WHO a UNICEF žije vo svete približne 24 miliónov 

neočkovaných detí. V každej krajine sa však nachádzajú aj skupiny osôb, ktoré majú, z 

rôznych dôvodov, sťažený prístup k očkovaniu ( Rómske etnikum, migranti). Práve v 

týchto skupinách dochádza najčastejšie k epidémiám ochorení, ktorým je možné 

očkovaním predchádzať (epidémie osýpok v rokoch 2008 – 2009 v Rakúsku, Francúzsku, 

Taliansku, Nemecku, v Bulharsku, v roku 2010 v Nemecku, na Kréte a iných krajinách).   

   

3. Hrozba epidémií a závažných poškodení zdravia sa očkovaním znižuje. Vďaka 

očkovaniu dochádza v mnohých krajinách k významnému zníženiu epidémií a závažných 

poškodení zdravia vyvolaných ochoreniami, ktorým možno predchádzať očkovaním. 

Mnohé ochorenia pomohli zlikvidovať očkovacie látky, a preto už dnes sa v krajinách, v 

ktorých je zavedené povinné očkovanie nevyskytujú ochorenia na detskú obrnu, záškrt, 

tetanus, mups, osýpky, ružienka, žltačka typu B a iné. A ak sa ochorenie predsa vyvinie, 

jeho priebeh je omnoho ľahší, ako u neočkovaných osôb. Vďaka očkovaniu sa v 

Euroregióne od roku 2002 nevyskytlo ochorenie na detskú obrnu (aj keď sa v iných 

krajinách ochorenie vyskytuje).   

   



  

4. Infekčné choroby sú tichým zabijakom. Pred zavedením povinného očkovania sa 

infekčné choroby vyskytovali oveľa častejšie v epidémiách a boli hlavnou príčinou úmrtí 

u detí. Každý rok zomrie na infekčné choroby vo svete 10,6 milióna detí do 5 rokov života; 

pritom by sa dalo očkovaním predísť úmrtiam minimálne 1,4 milióna deťom.   

   

5. Ochorenia sú kontrolované a postupne eliminované. Očkovaním dochádza k poklesu 

počtu ochorení, znížil výskyt rubeoly a v roku 2002 došlo k eradikácii (vymiznutiu) 

detskej obrny v európskom regióne.   

   

6. Očkovanie je nákladovo efektívne. Výsledky štúdie realizovanej v 11 krajinách Európy 

z roku 2003 preukázali, že jeden prípad osýpok si vyžaduje náklady na liečbu 209 – 480 

€, pritom náklady na očkovanie proti tomuto ochoreniu sú 0,17 – 0,97 € na jednu osobu.   

   

7. Zdravie detí je závislé od kvality zdravotného systému, ktorého úlohou je zabezpečiť 

bezpečnú, efektívnu a nenákladnú imunizáciu. Funkčný systém očkovania je jedným z 

najsilnejších stránok zdravotnej starostlivosti. Úroveň zaočkovanosti proti ochoreniam, 

ktorým sa dá predísť očkovaním je ukazovateľom kvality zdravotníckej starostlivosti a 

systému zdravotníckych služieb.   

   


