
OČKOVANIE – OCHRANA PRED NÁKAZAMI

Európsky imunizačný týždeň - 24. 4. až 30. 4. 2016
Heslo kampane SZO: „Vyplňme medzeru v imunizácii"

Očkovanie je jedným z najvýznamnejších objavov v histórii medicíny a chráni pred rôznymi infekciami 
a chorobami. Dôležité je preto dodržiavať očkovací kalendár a dať deti včas zaočkovať. Za deti majú 
túto povinnosť rodičia! Zdravie detí je aj vo vašich rukách! 

Dôvody, pre ktoré očkovať 
Očkovanie zachráni ročne až 3 milióny ľudí; ďalšie milióny ľudí sú ochránené  
pred chorobami a invaliditou; 
Očkovanie je základným právom a strategickou súčasťou programov pre boj 
s chudobou; 
Choroby, ktorým je možné predísť očkovaním stále predstavujú riziko; 
Choroby je takto možné kontrolovať a eliminovať; 
Pravidelné očkovanie detí je povinné a bezplatné; 
Očkovanie patrí medzi nákladovo veľmi nízku investíciu, ktorá prináša obrovský 
úžitok pre zdravie celého ľudstva. 
Deti sú závislé na zdravotnom systéme poskytujúcom bezpečnú, 
dostupnú a účinnú vakcínu. 

Upozornenie:  
Rodičom, ktorí sa s dieťaťom nedostavia na povinné pravidelné očkovanie 
hrozí bloková pokuta až do výšky 331 Eur. 

Podľa zdroja: WHO - Regional Office for Europe – European Immunization week,  
zostavil kol. Odb. epidemiológie a Odboru podpory zdravia pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach (reedícia 2016)



Poradňa je určená pre verejnosť a poskytuje:  
• poradenstvo v problematike povinného pravidelného očkovania detí, ktoré dosiahli určitý vek 

v zmysle očkovacieho kalendára pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých 
a príslušnej legislatívy, 

• poradenstvo v očkovaní pred cestou do zahraničia, 
• poradenstvo v problematike odporúčaného očkovania, 
• poradenstvo v očkovaní osôb, ktoré sú profesionálne  

vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz, 
• poradenstvo v očkovaní detí s kontraindikáciami, 
• poradenstvo vo všetkých ďalších problémoch  

spojených s očkovaním. 

Na konzultácie k problematike očkovania je potrebné sa nahlásiť vopred. 

Uskutočňujú sa 1-krát týždenne v čase od 13:30 – 15:30 h. 
Kontakt:  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, 

   Odbor epidemiológie – Poradňa očkovania, Ipeľská č.1, Košice;  
   telefón: 055/7860 611, 055/7860 162; e-mailová adresa: epi@ruvzke.sk 

Podľa zdroja: WHO - Regional Office for Europe – European Immunization week,  
zostavil kol. Odb. epidemiológie a Odboru podpory zdravia pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach (reedícia 2016)

Poradňa očkovania 
pri RÚVZ so sídlom v Košiciach
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