
Aj moja starká sa dá zaočkovať!

Trvanie projektu: 15.3. - 31.8.2021

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom formuláru v článku.

Prinášame vám ďalšie informácie o

ochorení Covid 19:

7. Prečo je očkovanie dôležité?
8. Je očkovanie bezpečné?
9.Ako očkovanie funguje?

10. Pre koho je očkovanie prínosom?
11.Prečo je očkovanie najlepšia cesta ako sa zbaviť

COVID-19?
 



Prečo je očkovanie dôležité?
Očkovaním je možné niektoré ochorenia eliminovať, prípadne

ich úplne vyhubiť. Napríklad v 70. rokoch 20. storočia boli

očkovaním úplne vyhubené pravé kiahne Ďalšími kandidátmi na

celosvetové vyhubenie sú osýpky a detská obrna.

Je očkovanie bezpečné?
Očkovanie je vysoko bezpečné. 

Nemôžeme však povedať že je úplne bez rizika, nakoľko žiadny medicínsky úkon

nie je úplne bez rizika. Riziká spojené s očkovaním sú dnes dobre známe a neustále

sledované s cieľom zabezpečiť aby prínos očkovania vysoko prevýšil jeho riziká.

Väčšina reakcií ktoré sa objavujú po zaočkovaní sú mierne. Najčastejšie sa

vyskytujú tzv. lokálne reakcie ako opuch a sčervenanie v mieste vpichu. Tieto

reakcie sú vonkajším prejavom toho, že telo vyvoláva odpoveď imunitného

systému. K závažným reakciám dochádza len veľmi zriedkavo. 
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Ako očkovanie funguje?

Vakcíny fungujú ako tréningový program pre imunitný systém.
Očkovanie pomáha imunitnému systému naučiť sa ako zareagovať v

prípade, že by sa stretol so skutočne vážnou infekciou. 
Vďaka očkovaniu si imunitný systém človeka akoby „nanečisto“

vyskúša, ako sa má brániť.

Pre koho je očkovanie prínosom?

Očkovanie v prvom rade chráni človeka pred ochorením a jeho komplikáciami.
Existujú aj vakcíny, ktoré chránia pred chronickými ochoreniami, ako napr. rakovina. 
Očkovanie je tiež prínosom pre celú spoločnosť, pretože ak je v populácií dostatočne

veľký podiel očkovaných, dochádza k nepriamej ochrane tých, 
ktorí sú voči infekcii stále vnímaví. 

Ide hlavne o deti, ktoré sú príliš mladé na to aby boli očkované, pacientov s
oslabenou imunitou a ľudí, ktorí kvôli svojmu zdravotnému stavu nemôžu byť

očkovaní. 
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Prečo je očkovanie najlepšia
cesta ako sa zbaviť COVID-19?

Vedci i historické fakty jasne dokazujú, že akýkoľvek vírus možno 
najefektívnejšie poraziť očkovaním. 

Očkovanie predstavuje nielen jednotlivca, ktorý je zaočkovaný, ale aj kolektívnu
ochranu komunity a celej spoločnosti. 

Zaočkovanie zabezpečí ochranu ľudí pred ochorením a zabráni šíreniu vírusu v
populácii čo povedie k minimalizácií počtu úmrtí, minimalizácii preťaženia akútnych
a intenzívnych lôžok v nemocniciach a ochrane zdravotníkov a rizikových skupín. 

To znamená že zdroje bude možné použiť na boj proti iným chorobám. 
K tomu aby bola celonárodne dosiahnutá tzv. kolektívna imunita, je podľa

predpokladov v prípade COVID-19 potrebné preočkovať 60-70% populácie.
 


