Evropský imunizační týden
26. 4. – 2. 5. 2021
Evropský region Světové zdravotnické organizace (WHO/Evropa) pořádá
každoročně od roku 2005 celosvětovou kampaň Evropský imunizační týden,
jako součást Světového imunizačního týdne. Hlavním cílem je zdůraznit
význam očkování, zvýšit informovanost populace v problematice imunizace.
Dává prostor k zamyšlení, otázkám a odpovědím. Má upozornit na rizika
a dopady infekčních onemocnění. Vyzývá nás všechny k očkování.
Imunizace přispívá:
➢
➢
➢
➢

k prevenci a k ochraně veřejného zdraví,
k podpoře zdraví v rodině, přispívá ke zdravému stárnutí, Zdroj: https://pixabay.com/cs/
k prevenci možného vzniku některých forem rakoviny,
ke snížení možnosti vzniku antimikrobiální rezistence (odolnost na antibiotika).
Motto letošní kampaně:
„Prevence, ochrana, očkování. Vakcíny nás sbližují“
V tomto roce je kampaň zaměřena nejen na pravidelné nebo
zvláštní očkování dle očkovacího kalendáře. Cílí prioritně na
očkování proti nemoci COVID–19, které dává naději k ukončení
koronarovirové pandemie. Také má pomoci zvýšit důvěru lidí ve
vakcíny a tím podpořit proočkovanost populace.

Zdroj: https://pixabay.com/cs/

Kampaň má:
➢ umožnit dostatek informací o vakcínách nejen proti COVID-19. Prezentovat výhody očkování
a upozornit i na možné vedlejší účinky
➢ vyzvat k očkování každého jedince, rodinu, společnost
➢ přistoupit k imunizaci jako základu evropského pracovního programu WHO/Evropa
➢ upozornit, že v roce 2020 byl zjištěn nízký výskyt spalniček a některých dalších infekcí. Proto je
nutné kontrolovat a podpořit strategii očkování v době pandemie
➢ poukázat na zajištění pravidelného očkování v dětském věku, dospělosti
➢ připomenout, že zanedbání pravidelného očkování přinese negativní dopad do budoucna
➢ ukázat, jak důležité je pracovat s lidmi odmítající očkování, abychom zamezili právě u nich
nejzávažnějším komplikacím a následkům.
Několik nejčastějších onemocnění, kterým lze očkováním předcházet jsou např. chřipka, dětská obrna,
lidský papillomavirus, pneumokokové infekce, příušnice, plané neštovice, spalničky, tetanus, zarděnky,
záškrt, žloutenka typu A, B. Pro více informací navštivte: https://www.vakciny.net/ockovani
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