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Témou tohto ročníka je slogan „Očkovanie je právo
jednotlivca, ale súčasne je spoločnou zodpovednosťou“.
Cieľom očkovania je nielen ochrana jednotlivca, ale aj zvýšenie
stavu kolektívnej imunity. Znamená to navodenie takého stavu prostredia, v ktorom sa pôvodca
infekcie nemôže šíriť a teda nemôže vyvolať ochorenie. Moje očkovanie je tak prospešné aj pre
iných. Medzi deťmi sú aj také, ktoré si protilátky nevytvorili alebo nemôžu byť očkované, ale
kolektívnou imunitou ich chránime.
Dlhé roky bola zaočkovanosť u nás na úrovni 98 až 99 %. Ak je zaočkovanosť na úrovni medzi 95
až 98 %, tak šanca na rozšírenie je síce väčšia, ale sú to stále malé lokálne epidémie. Ak je to však
pod 95 %, nákaza sa bude šíriť podobne ako epidémia osýpok v členských štátoch EÚ.
Zaočkovanosť detí na Slovensku v dôsledku rastúceho iracionálneho odporu voči očkovaniu klesla
pod kritickú hranicu. Posledná kontrola zaočkovanosti detskej populácie bola v Slovenskej republike
vykonaná k 31.8.2017.
Celoslovenské výsledky zaočkovanosti v rámci pravidelného povinného očkovania detí prekročili
hranicu 95 % s výnimkou základného očkovania proti osýpkam, rubeole a mumpsu (MMR) ročník narodenia 2015, kde celoslovenská zaočkovanosť dosiahla len 94,8 % a na úrovni krajov
Bratislavský - 92,7 %, Trenčiansky - 92,7 %, Banskobystrický - 94,9 %, Žilinský - 94,9 %.
Vzhľadom na súčasný intenzívny pohyb obyvateľstva vo svete nie je vylúčené zavlečenie
akejkoľvek infekčnej choroby do ktorejkoľvek krajiny vrátane Slovenska. U osýpok navyše platí
stopercentná prenosnosť – ak ste ich neprekonali alebo nie ste zaočkovaný a ste v kontakte
s osýpkami, tak určite ochoriete. Na druhej strane neočkovanie škodí aj z ekonomického hľadiska.
Všetky vnímavé osoby (deti aj dospelé osoby, ktoré boli v kontakte s chorým a nemajú záznam
v zdravotnej dokumentácii o očkovaní proti osýpkam alebo prekonaní ochorenia) podliehajú
karanténnym opatreniam po dobu 21 dní v domácej izolácii. Navyše pre kolektívne zariadenie
z toho následne vyplývajú aj ďalšie obmedzenia.
Deti v predškolských zariadeniach, ktoré ešte nemajú vybudovanú dostatočnú imunitu, sú
najrizikovejšou skupinou, čo sa týka vzniku infekčných ochorení. Ak rodič odmietne dať dieťa
zaočkovať, nevystavuje riziku ochorenia len vlastné dieťa, ale aj ďalšie deti vnímavé voči infekcii,
neočkované z dôvodu kontraindikácie alebo ak nedosiahli ešte určený vek očkovania.
Podmienkou prijatia dieťaťa do predškolského zariadenie je predloženie potvrdenia o zdravotnej
spôsobilosti s uvedeným údajom o očkovaní, resp. neočkovaní dieťaťa, ktoré vydáva ošetrujúci
lekár.
Údaj o neočkovaní dieťaťa nie je síce dôvodom pre neprijatie dieťaťa do zariadenia, je však
dôležitý v prípade výskytu prenosného ochorenia v detskom kolektíve pre epidemiologické
šetrenie v ohnisku výskytu nákazy a rýchlejšie prijatie protiepidemických opatrení.
Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním sú zverejňované na webovej stránke
www.uvzsr.sk (v časti Očkovanie).
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