
Prvý globálny summit o očkovaní zdôrazňuje pozoruhodný pokrok v úsilí o zabezpečenie očkovania pre 
každé dieťa       

 

 

-- Globálni lídri sa zjednocujú v názore zabezpečiť všetkým deťom zdravý štart do života  

ABÚ DABÍ, Spojené arabské emiráty, 23. apríl 2013 /PRNewswire/ -- Viac než 300 globálnych lídrov, odborníkov 
na oblasť zdravotníctva a vývoja, očkujúcich lekárov, celebrít, filantropov a obchodníkov sa zajtra stretne v Abú 
Dabí na prvom globálnom summite o očkovaní, aby podporili mimoriadne dôležitú úlohu očkovacích látok 
a očkovania pri zabezpečení zdravého štartu do života pre deti. Napriek ohromnému pokroku ešte stále každých 
20 sekúnd zomrie jedno dieťa na choroby, ktorým je možné predchádzať, ako je zápal pľúc, rotavírus, osýpky 
a zápal mozgových blán.  

Pokiaľ si chcete pozrieť multimediálne materiály týkajúce sa tejto tlačovej správy, prosíme, kliknite na: 
http://www.multivu.com/mnr/61396-bill-and-melinda-gates-foundation-first-global-vaccine-summit  

Summit, ktorý je zameraný na dôležitosť očkovania, sa koná v rámci  Svetového imunizačného týždňa (World 
Immunization Week) (24. – 30. apríl) s cieľom pokračovať v projekte Desaťročie očkovania (Decade of Vaccines) 
– ide o víziu a záväzok ponúknuť očkovanie všetkým ľuďom, ktorí to potrebujú. Dôležitým bodom tejto  vízie je 
zabezpečenie eliminácie detskej obrny.  

Bill Gates, spoluriaditeľ nadácie Bill & Melinda Gates Foundation, bude mať hlavný prejav na oslavu pokroku 
a ocenenia jednotlivcov, spoločenstiev, partnerov a národov, ktoré sa podieľali na tomto úspechu. Tento prejav 
bude vysielaný naživo na adrese www.globalvaccinesummit.org.  

„Očkovanie zachraňuje ľudské životy a chráni deti počas celého ich života,“ povedal Bill Gates, spoluriaditeľ 
nadácie Bill & Melinda Gates Foundation. „Investície do silnejších imunizačných systémov môžu pomôcť ochrániť 
naše deti pre obrnou a ponúknuť matkám a deťom ostatné služby zdravotnej starostlivosti.“ 

Svet sa spojil a vytvoril Globálny očkovací plán (Global Vaccine Action Plan), ktorý minulý rok v máji podporilo 
takmer 200 krajín. Tento plán sa snaží o vývoj lepších a cenovo dostupnejších vakcín a o ich poskytnutie ľuďom 
prostredníctvom silnejších štandardných imunizačných systémov. V prípade úspechu sa nám do roku 2020 
podarí zachrániť viac než 20 miliónov životov a zabrániť prepuknutiu takmer miliarde ochorení. Tým ušetríme 
takmer 12 miliárd amerických dolárov z nákladov na liečbu a dosiahneme viac než 800-miliardový hospodársky 
zisk, keďže očkované deti budú žiť dlhšie, zdravšie a produktívnejšie životy.  

„Globálny summit o očkovaní je historickým stretnutím globálnych lídrov a inovátorov, ktorých spolupráca môže 
mať podstatný a pozitívny vplyv na zabezpečenie zdravej globálnej spoločnosti. Pod vedením jeho výsosti, šejka 
Kalifa bin Zayed Al Nahyana, prezidenta Spojených arabských emirátov a zástupcu mesta Abú Dabí sme naďalej 
viazaní našimi záväzkami týkajúcimi sa podpory dodávok život zachraňujúcich vakcín deťom z celého sveta,“ 
povedala jeho výsosť, šejk Mohamed bin Zayed Al Nahyan.   

„Imunizácia je jedným z najhospodárnejších dôvodov na prevenciu chorôb a na záchranu mladých životov,“ 
povedal generálny tajomník OSN, Ban Ki-moon. „Globálny úspech, ktorý sme doteraz dosiahli v boji proti detskej 
obrne, ukazuje, ako ďaleko sa vieme dostať. Naše skvelé úspechy sme dosiahli vďaka medzinárodnej aliancii 
partnerov. V súčasnosti máme príležitosť vyrovnať sa s detskou obrnou už navždy.“  

Globálny summit o očkovaní sa koná v rámci partnerstva s jeho výsosťou, generálom šejkom Mohamedom bin 
Zayed bin Sultan Al Nahyanom, korunným princom Abú Dabí a zástupcom vrchného veliteľa ozbrojených síl 
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Spojených arabských emirátov, generálnym tajomníkom OSN Ban Ki-moonom a Billom Gatesom, spoluriaditeľom 
nadácie Bill & Melinda Gates Foundation.  

Účastníci summitu vrátane ministrov zdravotníctva, zdravotníkov pracujúcich v prvej línii, medzinárodných 
mimovládnych organizácií a darcov budú hovoriť o tom, ako môže globálna spoločnosť zabezpečiť prístup 
všetkých detí k očkovaniu, ako funguje plán na elimináciu detskej obrny a príležitosti v dôsledku použitia nového 
očkovania a aké sú inovácie v oblasti dodávok. Kompletný program summitu je k dispozícii tu.  

Organizujúcimi partnermi Globálneho summitu o očkovaní sú: UNICEF, World Health Organization, Global Polio 
Eradication Initiative, GAVI Alliance a Bill & Melinda Gates Foundation. 

Spolupráca Spojených arabských emirátov a nadácie Bill & Melinda Gates Foundation: 

V januári 2011 jeho výsosť, generál šejk Mohamed bin Zayed Al Nahyan, korunný princ Abú Dabí a zástupca 
vrchného veliteľa ozbrojených síl Spojených arabských emirátov a Bill Gates, spoluriaditeľ nadácie Bill & Melinda 
Gates Foundation, investovali spolu 100 miliónov amerických dolárov, pričom každý partner prispel čiastkou 50 
miliónov amerických dolárov, do nákupu a distribúcie život zachraňujúcich vakcín, ktoré zachránia deti 
v Afganistane a Pakistane a zabezpečia im celoživotnú prevenciu chorôb. Partnerstvo má za následok očkovanie 
približne piatich miliónov detí v Afganistane proti šiestim smrteľných chorobám a pomôže pracovníkom Svetovej 
zdravotníckej organizácie a UNICEFu pri podaní orálnej očkovacej látky proti detskej obrne približne 35 miliónom 
detí v Afganistane a Pakistane. 

O OSN a očkovaní  

Očkovanie pokryje 80 % detí na celom svete, pričom ročne zachráni 2,5 milióna životov. Napriek týmto úspechom 
každý rok nie je zaočkovaných 23 miliónov detí, najmä z tých najchudobnejších, najzraniteľnejších komunít. Na 
zabezpečenie očkovania pre tieto deti podporuje OSN a jej partneri nákup a distribúciu očkovacích látok 
prostredníctvom nových distribučných systémov, posilnenia miestnej zdravotnej starostlivosti, pomoci pri 
zabezpečení trvalo udržateľného financovania očkovania a podpory pri znižovaní nerovností v prístupe 
k základným očkovacím látkam a ostatným život zachraňujúcim vyšetreniam a zákrokom. 

Nadácia Bill & Melinda Gates Foundation  

Nadácia Bill & Melinda Gates Foundation sa riadi presvedčením, že každý ľudský život má rovnakú hodnotu 
a snaží sa pomáhať všetkým ľuďom viesť zdravý a produktívny život. V rozvojových krajinách sa zameriava na 
zlepšovanie zdravia ľudí a dáva im šancu vymaniť sa z hladu a extrémnej chudoby. V Spojených štátoch sa snaží 
zabezpečiť, aby všetci ľudia, najmä tí, ktorí majú najmenšie prostriedky, mali prístup k príležitostiam, ktoré 
potrebujú, aby boli úspešní v škole i v živote. Nadácia sídli v meste Seattle, vo Washingtone, a jej generálnym 
riaditeľom je Jeff Raikes a spoluriaditeľom je William H. Gates st., pod vedením Billa a Melindy Gatesových a 
Warrena Buffetta.     

 

KONTAKT: Bill & Melinda Gates Foundation, +1.206.709.3400, media@gatesfoundation.org;  

Fotografie vo vysokom rozlíšení a videá v kvalite vhodnej pre vysielanie sú k dispozícii na adrese: 
www.thenewsmarket.com/gatesfoundation. 
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