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Pod lupou

Skutočne je zbytočné si dať svoje dieťa zaočkovať?
Eradikace divokého polio viru − žádost hlavního hygienika ČR (HH)

Eradikace poliomyelitidy v Evropě by mohla být spojena s ukončením vakcinace. Bohužel, za současné situace zatím nelze o eradikaci mluvit, 
v roce 2013 se objevilo zatím celkem 360 nových případů polio (Pákistán, Afganistan, Nigerie, Somálsko), nám ale i bližší Syrie (tam 17 nových případů 
při poklesu vakcinace během občanské války), možnost zanesení i k nám nelze vyloučit. HH žádá pediatry, aby hlásili všechny případy akutní 
chabé parézy včetně syndromu Guillain-Barů u dětí do 15 let věku kromě paréz n. facialis. A také každý případ chabé parézy budící podezření 
na polio! Jak postupovat při laboratorní diagnostice − viz www.pediatrics.cz ve filu Novinky. 

Zdroj: Buletín Českej pediatrickej spoločnosti 2013. December
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Internet je zázrak súčasnosti, tam môže 
človek nájsť už skoro všetko. Často aj veci so 
zvrátenou logikou... K takým klenotom patrí aj 
nasledovné vyjadrenie na jednej, vraj serióznej 
stránke:  „Keďže pravidelné očkovania nútia rodičov 
malých detí navštevovať lekára, a keďže z tých-
to opakovaných návštev profitujú najmä lekári 
a farmaceutický priemysel, nedá sa čudovať, že 
práve oni budú až do smrti obhajovať to, z čoho 
vlastne žijú“... Žiadalo by sa mi opýtať sa autora 
takéhoto skvostného vyjadrenia, že koho smrť 
mal na mysli? Nebodaj dieťaťa?  

A ďalšia perla z podobného súdku: „Najhorší 
spôsob, ako otravujú naše deti, sú povinné očko-
vania, pri ktorých detskému organizmu podávajú 
ortuť, hliník, formaldehyd, glutamát sodný a ďalšie 
nebezpečné látky. Lekárska a farmaceutická mafia 
namiesto toho, aby sa snažili odhaliť, čo robí z inak 
zdravých detí autistov, diabetikov či onkologic-
kých pacientov, radšej podrobujú rodičov, ktorí ne-
súhlasia s očkovaním svojho potomka, trestnému 
konaniu.“ 

Aké, vraj známe a overené, skutočnosti majú 
na mysli autori podobných vyjadrení? Mienia 
vážne to obvinenie, že lekári naschvál ohrozujú 
svojich pacientov, aby mohli  produkovať viac 
a viac a viac detských autistov, diabetikov či 
onkologických pacientov? 

Musím sa priznať, že zo zaslepených antivak-
cinačných aktivistov mám husiu kožu. Ako svoju 
mantru opakujú znova a znova, že za účelom 
získania peňazí lekári priamo „porážajú“ deti (a čo 
tí lekári, ktorí sa k nim pridávajú??). 

Vedci a lekári pracovali po celé roky, celé de-
saťročia, aby deti týchto „mudrcov“ neochrnuli 
po obrne, neumierali na záškrt, osýpky, čierne 
kiahne či tuberkulózu. Ak si chcem naďalej ucho-
vať pred sebou svoju dôstojnosť a vyjadrovať sa 
na ich adresu jemne, tak môžem jedine pripo-
menúť, že zďaleka nie je od nich milosrdné, aby 
vo svojom zapálenom ošiali naturalizmu vyhlásili 
takýto pánov vedcov ako Jenner, Pasteur, Sabin, 
Salk a mnohých ďalších za Herodesov súčasnosti! 

Oponenti očkovania tvrdia, že tzv. detské 
choroby sú súčasťou zdravého vývoja dieťaťa. 
Prekonanie ochorenia bez komplikácií je sku-
točne pozitívnym momentom pre vývoj dieťaťa. 
Nech mi však láskavo povedia, či aj zmrzačenie 
dieťaťa alebo jeho smrť v dôsledku infekčnej 
choroby je tiež súčasťou tohto zdravého vý-
voja? Jasné, ak dieťa prežilo závažné infekčné 
ochorenie, získa proti nemu imunitu. Aleluja! 
A čo ak nie? Je smutná pravda, že mnohé z nich 
už nebudú nikdy mať viac ochorení... Ak by ešte 
žili naši starí rodičia, koľko kráv by dali za to, 
aby mohli získať očkovanie proti osýpkam pre 
svojho syna, ktorý na ne skonal. Koľko by dali 
naši starší známi za očkovanie proti tuberkuló-
ze, aby pán nemusel tráviť roky svojho života  
v tuberkulóznom sanatóriu? A živo si pamätám 
aj na des mojich rodičov pri poslednej epidémii 
polyomyelitídy (obrny) a na to, za akú cenu zhá-
ňali očkovaciu látku zo zahraničia, aby sme my 
− ich deti neskončili po celý život v „železných 
pľúcach.“ Veď ešte pred zhruba 80 rokmi mali 
rodičia bežne 8 až 10 detí, ale často len polovica 

z nich sa dožila dospelosti a nezomrela v detstve 
či v mladosti na infekčnú chorobu. 

V  Rusku zomrelo v  1990 asi 5 000 de-
tí na záškrt, v  súčasnosti prebehla v  Srbsku 
aj v Nemecku epidémia osýpok. „Zanesené“ 
prípady polyomyelitídy boli diagnostikované 
v týchto dňoch v Rakúsku. Našťastie u nás sa 
v ostatných rokoch nevyskytli prípady záškrtu, 
osýpok či polyomyelitídy (obrny). A to napriek 
tomu, že aj tu odmieta časť rodičov očkovanie! 
A infekčné choroby obchádzajú aj ich deti! 

Ľudia s medicínskym vzdelaním, ale aj bez 
neho, by určite mali vedieť prečo. Lebo tí, ktorí 
dávajú svoje deti očkovať berú „bremeno na 
svoj chrbát“. Dnes je každé neočkované dieťa 
obklopené 20 ľuďmi, ktorí sú očkovaní! Preto ne-
môže chytiť od nich také choroby, proti ktorým 
sú títo chránení, a preto sa nešíria ďalej... Ale ak 
sa percento neočkovaných detí zvýši, s isto-
tou vypuknú epidémie, keďže neočkované 
deti už nebude chrániť bezpečné prostredie 
očkovaných osôb.

Som zvedavý, koľko naturalisticky ladených 
mamičiek a oteckov bude vtedy sedieť so za-
loženými rukami a s pokojom pozorovať, ako 
pracuje príroda na ich potomkoch! 

Ceterum censeo – tí, čo odmietajú pravi-
delné očkovanie sa vezú na chrbte ostatných. 
Rovnako ako tí, čo neprispievajú do spoločného 
klobúka, ale iba čerpajú z neho...
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