20. – 26. 4. 2020

INFORMÁCIA K EURÓPSKEMU IMUNIZAČNÉMU TÝŽDŇU
Regionálny úrad pre Európu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO/EUROPE)
na dni od 20. do 26. apríla 2020 vyhlásil 15. ročník Európskeho imunizačného týždňa /
European Immunization Week (z angl. ďalej len „EIW 2020“). Úsilie označované ako
„Prevent Protect Immunize“ / „Predchádzať Chrániť Očkovať“ vyjadruje zámer kampane.
Od svojho založenia v roku 2005 sa EIW stal všeobecne uznávanou kampaňou,
do ktorej sa zapájajú politici, odborníci v oblasti epidemiológie a verejného zdravotníctva,
lekári v zdravotníckych zariadeniach, mimovládne organizácie, deti a rodičia v predškolských
zariadeniach a kluboch, žiaci základných škôl a študenti stredných a vysokých škôl.
EIW je iniciatíva, ktorej cieľom je zvyšovaním povedomia o význame očkovania
podporiť zaočkovanosť v krajinách euroregiónu.
Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila rok 2020 za Medzinárodný rok
sestier a pôrodných asistentiek. Deje sa tak z dôvodu oslavy 200. výročia narodenia
priekopníčky moderného ošetrovateľstva Florence Nightingale. Aj EIW 2020 oslavuje
zdravotné sestry a pôrodné asistentky a pod heslom „Protected together“ vyzýva
všetkých k spoločnej práci pri ochrane života a zdravia.
Sestry a pôrodné asistentky zaujímajú v spoločnosti dôležité úlohy. Veľakrát
zohrávajú kľúčovú úlohu pri poskytovaní informácií matkám o možnej ochrane ich dieťaťa
pred vážnymi ochoreniami, ktorým možno predchádzať očkovaním. Preto sa kladie dôraz
na to, aby sestry a pôrodné asistentky mali dostatok relevantných – odborných informácií
o očkovacích látkach, ich benefitoch, ale aj možných nežiaducich účinkoch, aby boli matky
pripravené aj na prípadnú krátkodobú zmenu zdravotného stavu ich dieťaťa.
Každoročne, už od roku 2005, sa do EIW zapájajú krajiny euroregiónu, teda aj
Slovenská republika (ďalej len „SR“). Aktivity sú realizované pod záštitou hlavného
hygienika SR. Koordinátorom aktivít je Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

(ďalej len „ÚVZ SR“). ÚVZ SR v spolupráci s 36 regionálnymi úradmi verejného
zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) v SR realizuje aktivity zamerané na širokú verejnosť –
odbornú aj laickú. Cieľovou skupinou je aj rómska komunita rôzneho veku.
Vzhľadom na situáciu, v ktorej sa aktuálne nachádza Slovensko a takmer všetky
krajiny sveta, a tiež vzhľadom na opatrenia, ktoré prijala vláda SR a opatrenia, ktoré
vydal hlavný hygienik SR v súvislosti s vyhlásenou pandémiou Covid-19, nie je možné
v plnom rozsahu vykonávať aktivity na podporu očkovania, ako bývalo zvykom
v predchádzajúcich rokoch. Z toho dôvodu zamestnanci ÚVZ SR, RÚVZ a privátni lekári
poskytujú informácie prevažne telefonicky a elektronickou poštou (emailom), prípadne lekári
aj pri preventívnych prehliadkach spojených s očkovaním dieťaťa.
Po zlepšení epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia Covid-19, zamestnanci
RÚVZ budú vykonávať plánované aktivity zamerané na podporu očkovania priebežne
do konca kalendárneho roka.
Nezabúdajme, že očkovanie chráni pred závažnými ochoreniami. Chráni nielen
zaočkované dieťa, ale aj rizikové skupiny: deti, ktoré nemôžu byť očkované z dôvodu nízkeho
veku alebo kontraindikácie očkovania, deti a dospelých prekonávajúcich vážne akútne
ochorenie, osoby s vážnymi chronickými ochoreniami a osoby vo vyššom veku.

„Protected together“
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