
Európsky imunizačný týždeň
24. – 30. apríl 2019 – Kampaň WHO
Téma každej doterajšej kampane EIW - „Predchádzať - Chrániť - Očkovať“ vyjadruje, že je možné predchádzať ochoreniam a chrániť zdravie očkovaním.

Je všeobecne známe, že investície do prevencie a ochrany zdravia sú mnohonásobne nižšie ako investície do liečby osôb chorých na ochorenie, ktorému sa dá predchádzať  
očkovaním.

V SR sa povinne očkuje proti týmto ochoreniam:
 diftéria (záškrt)

 tetanus

 pertussis (čierny kašeľ)

 VHB (žltačka typu B)

 poliomyelitída (detská obrna)

 morbili (osýpky)

 rubeola (ružienka)

 mumps (príušnice)

 invazívne haemophilové infekcie

 invazívne pneumokokové infekcie 



Cieľom EIW iniciatívy je:

 udržať záujem verejnosti a politickú podporu očkovania prostredníctvom komunikačných a vzdelávacích aktivít,

 zvýšiť povedomie o význame očkovania,

 zvýšiť pokrytie populácie očkovaním.



Neočkované deti neohrozujú len seba ale aj deti, ktoré očkovanie absolvovali. Cieľom povinného očkovania je zamedzenie výskytu konkrétnych ochorení. Očkované deti sú tak 
chránené. Neočkované deti sú naopak vystavené vysokému riziku vzniku ochorení, proti ktorým neboli zaočkované.

Zdravotnícki pracovníci sú pre svojich pacientov najspoľahlivejším zdrojom informácií o vakcínach.Zvyšovanie informovanosti  o očkovacích látkach šetrí  životy.  Každý rodič 
zohráva dôležitú úlohu pri ochrane svojich detí a iných tým, že sa rozhodne očkovať.

                                                                                        Chcete mať zdravé dieťa?



Neberte mu šancu na zdravie.
Bude Vám za to vďačné celý život.
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Poďakovanie patrí:
 tvorcom politík

 vedcom

 zdravotníckym pracovníkom

 rodičom

Tvorcovia politík  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



Vedci vyvíjajú bezpečné a účinné očkovacie látky.

Heslo európskeho imunizačného týždňa 2019 :

„Vaccine heroes“

„Hold podporovateľom očkovania“

 Vyjadrenie pocty všetkým, ktorí už pochopili,  že žijeme v dobe, kedy je možné jednoduchým a dostupným spôsobom predchádzať závažným infekčným 
ochoreniam, a to očkovaním

Cieľom EIW iniciatívy je:

 udržať záujem verejnosti a politickú podporu očkovania prostredníctvom komunikačných a vzdelávacích aktivít,

 zvýšiť povedomie o význame očkovania,

 zvýšiť pokrytie populácie očkovaním.



Rodičia podporujú očkovanie svojich detí a zabezpečujú pre nich potrebné (povinné a odporúčané) očkovanie. Každý rodič zohráva dôležitú úlohu pri ochrane svojich detí a iných tým, 
že sa rozhodne očkovať.

Zdravotnícki  pracovníci sú  pre  svojich  pacientov  dôveryhodným zdrojom informácií  o očkovacích látkach a ktorí  včas  a správne aplikujú  očkovacie  látky  pacientom.  Zvyšovanie 
informovanosti o očkovacích látkach šetrí životy.

                                                                                        




