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Očkovací deň 
17. októbra 2017 a 28. novembra 2017 sa 

uskutočnilo prvé očkovanie proti chrípke 

zdarma zamerané na ľudí bez domova 

v Bratislave. Očkovaniu predchádzala 

niekoľkodňová edukačno-informačná 

kampaň v zúčastnených organizáciách, 

včítane prednášky pre klientov 

a zamestnancov poskytnutej MUDr. 

Pertináčovou v dennom centre o.z. Vagus.  

V deň očkovania boli klienti, ktorí mali záujem, 

odprevadení k MUDr. Bakošovi do Inštitútu 

očkovania a cestovnej medicíny (Inocem) 

v Bratislave, kde im po vyšetrení a konzultácii 

lekár aplikoval vakcínu proti chrípke.

Účastníci 
Do kampane sa zapojili organizácie 

podporujúce ľudí bez domova  

• Domov sv. Jána z Boha – denné centrum 

• Proti prúdu, o.z. (vydavateľ Nota Bene) 

• Vagus, o.z. – denné centrum Domec, 

a to umožnením a organizáciou diskusie 

a prednášky o téme s klientmi, distribúciou 

informačných letákov, oslovovaním klientov 

a sprievodom klientov do ambulancie lekára. 

Očkovanie by nebolo možné uskutočniť bez 

ochoty a odbornosti MUDr. Ivana Bakoša 

z inštitútu Inocem v Bratislave a veľkorysej 

podpory spoločnosti Intec Pharma, ktorá 

sponzorovala očkovacie látky. 

Kampaň 2017 proti chrípke:  
Čo sa nám podarilo a ďalšie kroky.  

Ciele kampane:  

1. Ochrana ľudí so zhoršeným prístupom 
k zdravotnej starostlivosti proti chrípke 
poskytnutá pred nástupom chrípkovej 
sezóny.  

2. Zdravotná osveta zameraná na 
príznaky a rozlíšenie chrípky 
a prechladnutia, ich prevencia a 
informácie o očkovaní. 

3. Zber informácií o postojoch cieľovej 
skupiny k očkovaniu prostredníctvom 
krátkych dotazníkov. 

 

Zdravie má domov
E Q U I T A
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Pridaná hodnota 
Ako vedľajší produkt kampane sme získali 

praktické vedomosti týkajúce sa najmä zdrojov 

pomoci a informácií, prístupu k osvete klientov, 

ako aj najvýraznejších prekážok v priebehu 

realizácie myšlienky. Kampaň sa riadila princípmi 

dobrovoľnosti účasti, kvality poskytnutých služieb 

a  rešpektu voči autonómii oslovených ľudí.

Čo ďalej? 
Táto pilotná akcia preukázala nielen všestrannú 

ochotu poskytovateľov služieb a zdravotnej 

starostlivosti v podpore preventívnych zákrokov 

v skupine ľudí bez domova. Očkovanie ocenili  

klienti  organizácií: v dotazníkoch prejavili  

všetci opýtaní záujem o očkovanie proti 

infekčným, preventabilným ochoreniam a o iné 

preventívne  zákroky.   

Dostupnosť zdravotnej starostlivosti 
Intervencie v teréne ako táto sú významné, pretože nielenže poskytujú potrebnú preventívnu 

starostlivosť ľuďom, ktorí čelia rôznym bariéram k zdravotnej starostlivosti, ale aj prispievajú 

k budovaniu dôvery a záujmu v bežnú zdravotnú starostlivosť. Je nevyhnutné, aby bol systém 

zdravotnej starostlivosti na Slovensku adaptovaný aj tým skupinám, ktoré jeho služby v súčasnom 

stave nedokážu využívať. Je preto potrebné pracovať na odstránení byrokratických 

a legislatívnych prekážok, ktoré bránia ľuďom bez stáleho bydliska, bez štandardnej sociálnej 

podpory, a žijúcim v chudobe, plne využívať ich právo na ochranu zdravia. 

Ďakujeme! 
Za Vašu účasť, podporu, nápady a rady ďakujeme v mene každého, kto môže čerpať z benefitov 

očkovania alebo nových vedomostí.

 

Je potrebné pokračovať v úsilí zlepšiť 
dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre ľudí 
z nej systémovo vylúčených. 

Zúčastnené organizácie poňali akciu ako 
otázku slobodnej voľby ľudí a postavili sa 
do role sprostredkovateľov tejto možnosti.  

Verejno-zdravotné autority, lekári, 
zdravotné sestry a farmaceuti vyjadrili 
nielen svoju podporu, ale aj ochotu 
priamo sa akcie zúčastniť ako 
dobrovoľníci.  

Na druhej strane, obavy z očkovania 
a jeho následkov v skupine ľudí, o ktorých 
zdravotnom stave vieme tak málo, boli 
dominantnou bariérou v organizácii akcie 
a získavaní partnerov.  

 


