Cieľom Európskeho imunizačného týždňa je posilniť význam spravodlivého prístupu k vakcínam, podporiť všeobecnú
vakcináciu na ochranu ľudí všetkých vekových skupín a tak prispieť k dlhému a zdravému životu pre každého.

Už viac ako dve 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.

Zatiaľ čo imunizácia je jedným z najúspešnejších
zásahov v oblasti verejného zdravia, jej pokrytie
v poslednom desaťročí stagnovalo.
Pandémia COVID-19 a súvisiace prerušenia zaťažili
zdravotné systémy, v dôsledku čoho v roku 2020
vynechalo očkovanie 23 miliónov detí, čo je o 3,7
milióna viac ako v roku 2019 a najvyšší počet od roku
2009. Globálne pokrytie očkovania kleslo z 86 %
v roku 2019 na 83 % v roku 2020.

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 súčasnosti máme vakcíny na prevenciu viac
ako 20 život ohrozujúcich chorôb, ktoré pomáhajú
ľuďom všetkých vekových skupín žiť dlhší a
zdravší život. Imunizácia v súčasnosti zabráni 2 až
3 miliónom úmrtí každý rok na choroby, ako je
záškrt, tetanus, čierny kašeľ, chrípka a osýpky.

IMUNIZÁCIA JE ZÁKLADNOU SÚČASŤOU PRIMÁRNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
A NESPORNÝM ĽUDSKÝM PRÁVOM
Je to tiež jedna z najlepších investícií do zdravia. Vakcíny sú rozhodujúce pre prevenciu
a kontrolu prepuknutia infekčných chorôb. Podporujú globálnu zdravotnú bezpečnosť
a sú dôležitým nástrojom v boji proti antimikrobiálnej rezistencii.

V SR sa povinne očkuje proti týmto ochoreniam:
- diftéria (záškrt)
- morbili (osýpky)
- tetanus
- pertussis (čierny kašeľ)
- VHB (žltačka typu B)

- invazívne haemophilové infekcie
- invazívne pneumokokové infekcie
- rubeola (ružienka)
- mumps (príušnice)
- poliomyelitída (detská obrna)
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