Petce
za dobrovolnost očkování prot spalničkám, příušnicím a zarděnkám
My, níže podepsaní, vyzýváme poslance, senátory a vládu České republiky, aby do právního řádu ČR zajistli
přijet zákonného či podzákonného právního předpisu, který by ustanovil dobrovolnost očkování prot
spalničkám, příušnicím a zarděnkám.
Proč má být očkování prot spalničkám, příušnicím a zarděnkám dobrovolné

1. Protože očkování kombinovanou vakcínou MMR neumožňuje dosáhnout optmální ochrany
populace před těmito nemocemi.

2. Protože očkování prot těmto nemocem je dobrovolné ve všech vyspělých demokratckých zemích
a dokonce i v některých postkomunistckých státech.

3. Protože tyto nemoci nepředstavují takové zdravotní riziko, aby bylo nutné očkování vymáhat
zákonem pod hrozbou pokuty a omezování neočkovaných dět.
I.
Účinnou ochranu prot spalničkám potřebují ty úplně nejmenší dět, účinnou ochranu prot příušnicím
hlavně chlapci a mladí muži a účinnou ochranu prot zarděnkám až ženy v období těhotenství. Jedná se
zřetelně o zcela odlišné skupiny osob. Tato skutečnost by měla mít v každém rozumně řízeném systému
ochrany veřejného zdraví zcela zásadní význam, a to pro nalezení a přijet optmálních očkovacích
schémat prot každému z těchto tří onemocnění samostatně.
Používání kombinované vakcíny MMR (Measles, Mumps, Rubella), tedy živé vícesložkové vakcíny
prot spalničkám, příušnicím a zarděnkám, však brání použit optmálního schématu očkování pro každé
z těchto tří onemocnění. Protože je prot spalničkám žádoucí očkovat velmi brzy, je příliš brzy očkováno
i prot příušnicím a zarděnkám a mladí dospělí již nejsou prot těmto chorobám chráněni. Zlepšit schéma
očkování vakcínami MMR prot jednomu onemocnění znamená pravidelně zhoršit schéma očkování prot
onemocnění jinému.
Důsledky těchto neoptmálních protchůdně-kompromisních schémat můžeme již mnoho let
pozorovat také v ČR. Jsou to mimo jiné již zcela pravidelné lokální epidemie (outbreaky) příušnic mezi
mladými očkovanými lidmi (1).
Z důvodů, které nebyly nikdy veřejně objasněny, se orgány ochrany veřejného zdraví nepokusily
na našem trhu zajistt trvalou dostupnost tzv. monovalentních vakcín, především samostatných vakcín
prot spalničkám a vakcín prot příušnicím a zarděnkám. Naopak připustly, aby z našeho trhu zmizely
registrované monovalentní vakcíny (např. Pavivac (2)). Orgány ochrany veřejného zdraví ČR se svou
nečinnost spolupodílí na neoptmálním stavu ochrany veřejného zdraví a účastní se protežování spotřeby
vakcín MMR na úkor legitmních zdravotních zájmů všech očkovaných dět a celé populace.
II.
Očkování prot příušnicím, zarděnkám a spalničkám je v Evropě (31 států, t.j. 28 států EU plus Norsko,
Švýcarsko a Island) povinné pouze v devít zemích (3). Z postkomunistckých zemí již od povinného očkování
zcela upustla Litva a Estonsko. Dokonce ani státy, které zavedly povinné očkování a na svém území jej velmi
přísně prosazují (Francie), nepřistoupily k zavedení povinného očkování prot spalničkám, příušnicím
a zarděnkám. Neshledaly k tomu dostatečné odborné důvody.
Japonsko ustoupilo od používání kombinované vakcíny MMR v roce 1993 a od té doby toto
očkování nebylo v Japonsku obnoveno. Dobrovolné očkování je prováděno monovakcínami (4).
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III.
Očkování prot příušnicím je očkování prot dříve zcela běžné dětské nemoci, která nikdy nepatřila mezi
„metly lidstva“ a která má u malých dět nejmírnější a nejpříznivější průběh. Je to právě současný způsob
očkování prot příušnicím, který zvyšuje očkovaným dětem zdravotní riziko. Efekt očkování totž příliš rychle
vyprchává (5). V důsledku toho se posouvá výskyt příušnic do vyšších věkových skupin adolescentů
a dospělých, ve kterých je toto onemocnění objektvně nebezpečnější (6). Příušnice jsou obávané zejména
u dospívajících chlapců a mladých mužů, a to pro riziko virového zánětu varlat s možným následkem
neplodnost.
Očkování prot zarděnkám je očkování prot běžné dětské nemoci, která je nebezpečná pouze pro matky
v těhotenství, a to kvůli možnému ohrožení vyvíjejícího se plodu (7). Takové případy však byly i před érou
očkování jen velice vzácné. Očkování prot zarděnkám je užitečné pouze pro ženy, a to až ve věku 17-35 let.
Vzhledem k riziku poškození plodu zarděnkami je s podivem, že neexistuje žádná klinická studie, která by
ochranný účinek vakcín MMR prot zarděnkám potvrzovala. Ochranný účinek očkování vakcín MMR prot
zarděnkám tedy zatm ani není vědecky prokázán (8). Dětem v ČR je dnes očkování prot zarděnkám
aplikováno nerozumně brzy, a to již před druhým rokem věku. V nezanedbatelném procentu případů proto
sthne hladina protlátek prot viru zarděnek poklesnout pod kritckou hodnotu tak brzy, že vakcína nechrání
těhotnou ženu před onemocněním a tedy ani plod před rizikem vrozených vývojových vad (9).
Očkování prot spalničkám je očkování prot běžné dětské nemoci, která také nepatřila mezi „metly
lidstva“. V době před očkováním spalničky nikdy nebyly všeobecně obávaným onemocněním. Úmrtnost
na spalničky dramatcky poklesla a byla v ČR velmi nízká již před zahájením očkování v roce 1969 (10).
Spalničky mohou vzácně ohrozit vážným průběhem a některými komplikacemi především velmi malé dět
do 1-2 let věku.
Závěrem
My, níže podepsaní, považujeme za nelegitmní a protústavní, aby stát nařizoval rodičům a jejich dětem
povinně se podrobit zdravotní péči, která představuje neoptmální a nedokonalou prevenci navíc méně
závažných infekčních onemocnění. Máme za to, že stát může nařídit a vynucovat povinné očkování pouze
tehdy, pokud nejprve učinil vše pro to, aby občanům zpřístupnil takový způsob očkování, který odpovídá
aktuálnímu stavu vědeckého poznání.
Princip dobrovolnost a svobodné volby rodičů musí být zachován i proto, že rodiče už dnes mohou
na své náklady zajistt svým dětem lepší a kvalitnější očkovací schémata pomocí monovalentních vakcín
dostupných v sousedních zemích (11, 12).
Politcké upřednostňování vakcín MMR je ve svém důsledku aktem odepření optmální ochrany
veřejného zdraví a úmyslným poškozováním práv a legitmních zájmů občanů ČR.
Proto žádáme poslance, senátory a vládu ČR, aby vyhověli požadavku této petce.
V Praze, dne 21. března 2017
Václav Hrabák
předseda Společnost pacientů
s následky po očkování, z. s.
sestavitel petce:
Společnost pacientů s následky po očkování, z. s.
Horní 2, 140 00 Praha 4 – IČ 04420934
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Zdroje, odkazy a přílohy:
(1) htps://ockovani.wordpress.com/2016/03/03/kazdorocni-epidemie-priusnic-u-ockovanych/
(2) htp://www.sukl.cz/modules/medicaton/detail.php?code=0137313&tab=info
(3) Očkování prot spalničkám, příušnicím a zarděnkám mají jako povinné pouze tyto státy: Bulharsko, Rumunsko,
Lotyško, ČR, SR, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko.

(4) htps://www.japantoday.com/category/health/view/japans-natonal-immunisaton-program-stll-trails-behindeurope
(5) htps://academic.oup.com/jid/artcle/197/7/950/798890/Persistence-of-Measles-Mumps-and-Rubella
(6) htp://reference.medscape.com/artcle/966678-overview
(7) htps://academic.oup.com/jid/artcle/187/Supplement_1/S146/2043190/New-Horizons-in-the-Control-ofRubella-and
(8) htp://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD004407.pub3/abstract
(9) htp://jid.oxfordjournals.org/content/206/10/1542.long
(10) htp://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/2014_Trendy_ockovacich_nakaz.pdf (strana 13)
(11) Masern-Impfstof-Merieux, řádek 2 tabulky povolených LP v SRN htp://www.pei.de/EN/medicinalproducts/vaccines-human/measles/measles-node.html
(12) Právní předpisy EU umožňují všem občanům čerpat zdravotní služby v libovolném členském státě EU podle
pravidel daného státu. Rodiče z České republiky tak mohou požadovat například po dětských lékařích ve
Spolkové republice Německo očkování svých dět, a to vakcínami uvedenými na trh v SRN, které na trhu v ČR
nejsou registrovány.
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Podpisový arch k petci
za dobrovolnost očkování prot spalničkám, příušnicím a zarděnkám
sestavitel petce:
Společnost pacientů s následky po očkování, z. s., Horní 2, 140 00 Praha 4 – IČ 04420934
www.poockovani.cz/petceMMR – www.e-petce.cz/MMR – petce@poockovani.cz – www.facebook.com/poockovani
Podepsané petční archy lze zaslat na adresu: Kavárna Tamama, Pod Višňovkou 1662/27, Praha 4, 140 00
či zanést osobně na některé ze sběrných míst uvedených v seznamu na www.poockovani.cz/petceMMR
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