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KOMENTÁR K OTVORENÉMU LISTU KONGRESU SPOJENÝCH
ŠTÁTOV AMERICKÝCH – VYJADRENIE K VAKCINAČNEJ POLITIKE
MUDr. Pavol Šimurka, Detské oddelenie, Fakultná nemocnica, Trenčín
Dlhodobá realizácia vakcinačných programov viedla k odstráneniu epidémií
a k výraznému poklesu až eliminácii viacerých infekčných ochorení. Vymiznutie
chorôb, proti ktorým sa očkuje, vzbudzuje u laikov dojem, že tieto choroby prestali existovať a očkovanie je zbytočné. V spoločnosti prichádza obdobie „zníženej
bdelosti“. Vznikajú antivakcinačné aktivity na rôznych úrovniach (rozličné združenia, média, politici, ale aj pasívne inštitúcie štátu), ktoré ovplyvňujú verejnú mienku, a tým zasahujú do realizácie očkovacích programov. Následkom je pokles
zaočkovanosti s návratom väčších, či menších epidémií chorôb, ktoré sa už roky
nevyskytovali. Príkladom sú epidémie osýpok, ktoré aktuálne prebiehajú v Spojených štátoch amerických a v západnej Európe. Signály o poklese zaočkovania
proti osýpkam a aj iným ochoreniam (pertussis, ai.) prichádzajú aj zo Slovenska.
V rôznych oblastiach a regiónoch (práve tých najrizikovejších) sa otvárajú „ vakcinačné diery“ – kde je vznik epidémie len otázkou času a okolností.
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Pre realizáciu vakcinačného programu na Slovensku je nevyhnutnosťou
jednotný postoj všetkých zainteresovaných subjektov, v ktorých náplni je zabezpečenie ochrany populácie pred infekčnými ochoreniami. Politici sa stávajú jednými z tých laikov, ktorých je neustále potrebné oboznamovať s nevyhnutnosťou
očkovania, taktiež s ich politickou zodpovednosťou. Ak to nepochopia a zostanú
pasívni, tak pokles zaočkovanosti v budúcnosti bude zrejme neodvratný.
Otvorený list americkému kongresu odoslali signatári združení z kompetentných profesijných organizácií, ktoré realizujú očkovacie programy. Je ukážkou,
ako presadzovať zodpovednosť odborníkov za ochranu výdobytkov, ktoré sa
v medicíne dosiahli.
MUDr. Pavol Šimurka
Detské oddelenie FNsP, Hurbanova 43, 911 01 Trenčín
e-mail: simurka@nsptn.sk
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