
Světový týden imunizace 24. až 30. dubna 2022 

 

Světový týden imunizace, který letos připadá na 24. – 30. dubna, si klade za cíl upozornit na důležitost 

preventivní ochrany veřejného zdraví a podpořit používání vakcín k ochraně lidí všech věkových kategorií 

k minimalizaci vzniku nevratného zdravotního postižení.   

 

Světová zdravotnická organizace se dlouhodobě věnuje poskytování poradenství a technické podpory pro 

implementaci kvalitních očkovacích programů napříč celým světem. To je nezbytné především pro vymýcení 

život ohrožujících onemocnění, na něž byly vyvinuty vakcíny, a jejichž počet v současnosti přesahuje číslo 

dvacet. V praxi to znamená, že imunizace v současnosti zabrání 2-3 milionům úmrtí ročně na nemoci jako 

je záškrt, tetanus, černý kašel, chřipka a spalničky.  

 

Je však nutné mít na paměti, že tento stav nemusí být nezvratitelný. Viry a bakterie jsou tu s námi odjakživa. 

Jsou odolné. Transformují se. Spí. Ale nikdy úplně nevymizí. A dokud bude na naší planetě jediný vir svého 

druhu, vždy hrozí riziko, že se opět probudí k životu. Tyto zákeřné viry a bakterie jsou uchovávány jak 

záměrně ve střežených laboratořích všude po světě, tak nezáměrně – například zamrzlé pod silnou vrstvou 

ledu, který ale důsledkem globálního oteplování pomalu mizí. Riziko průniku těchto organismů mezi 

obyvatele sice není nemožné, ale je malé. Oproti tomu například poliovir, vyskytující se na území 

Afghánistánu a Pákistánu a vyvolávající vysoce infekční přenosnou dětskou obrnu, která může způsobit 

nevratnou paralýzu nebo záškrt, vážené bakteriální onemocnění, které se stále objevuje v některých zemích 

bývalého Sovětského svazu, má díky migraci reálnou šanci na znovu rozšíření se do ostatních zemí. Nutnost, 

jak se říká, neusnout na vavřínech a v důsledku zaslepení sebeuspokojením z dosaženého úspěchu je 

v tomto případě více než nasnadě.  

 

I to je důvod, proč imunizace – jedna z nejúspěšnějších intervencí v oblasti veřejného zdraví, klíčová součást 

primární péče a nesporné lidské právo – zůstává jedním z hlavních bodů ve strategii WHO. Vakcíny jsou 

zásadní pro prevenci a kontrolu propuknutí infekčních chorob, čímž podporují globální zdravotní bezpečnost 

a v budoucnu budou zásadním nástrojem v boji proti antimikrobiální rezistenci.  

 

Imunizace lze ovšem docílit i jinou cestou než aplikací vakcíny. A je zásadně doporučováno těchto cest 

využívat zejména v případech, kdy existuje reálné riziko vzniku onemocnění, na nějž vakcína neexistuje. 

Ideálním příkladem je malárie, na níž zatím nebyla vyvinuta účinná vakcína a jenž se vyskytuje ve většině 

tropických a subtropických oblastí, které jsou stále častěji oblíbenými cílovými destinacemi cestovatelů. 

Očkování proti malárii se proto provádí formou chemoprofylaxe, tedy preventivním užíváním antimalarik 

před cestou a po cestě do oblasti výskytu. Ta jsou sice dostupná ve většině lékáren v ČR, ale vzhledem 

k tomu, že ve valné většině jsou předepisována lékaři se specializací pro cestovní medicínu, k výdeji 

antimalarik v menších městech dochází jen zřídka. Jen pro zajímavost – veřejná lékárna NsP každoročně 

vydá průměrně 3-4 balení antimalarik. 

V České republice se očkuje proti těmto infekčním chorobám:  

 

 

Tetanus, záškrt, černý kašel 
Onemocnění vyvolaná bakterií Haemophilus 
influenzae typu b 
Infekční hepatitida typu B 
Poliomyelitida 
Infekční hepatitida typu A 
Invazivní pneumokokové onemocnění 
Zarděnky, spalničky, příušnice 

Plané neštovice/pásový opar  
Japonská encefalitida 

 

Rotaviróza  
Tuberkulóza 
HPV – karcinom hrdla děložního 
Invazivní meningokoková onemocnění 
Klíšťová encefalitida 
Chřipka 
Žlutá zimnice  
Břišní tyfus  
Cholera 
Vzteklina 
Covid-19 

 


