
Zamyšlení nad odpírači očkování. 

Medicínu jsem studovala 6 let, v pediatrii už dělám 33let. Celá léta sleduji novinky v oboru, tzn.i vše o 

očkování.  Zažila jsem několik schémat v povinném očkovacím kalendáři. Ten současný je nejméně 

zatěžující -odpovídá  modernímu vývoji vakcinologie.  Antigenní zátěž nynějšího očkovacího 

kalendáře   je asi 80x nižší oproti předchozím. (Antigen je látka, kterou rozpozná imunitní systém a 

reaguje tvorbou protilátek.) Očkováním zaměstnáme pouze 0,1% kapacity dětského imunitního 

systému. Infekční onemocnění zatíží imunitní systém mnohonásobně více. A to již nerozebírám 

komplikace infekčních nemocí.  

Proto dost dobře nechápu matky, které své děti ohrožují na zdraví a životě tím, že jim odepřou 

základní očkování. Vracíme se snad do doby 18.století ? Tehdy E.Jenner poprvé zavedl variolizaci 

k zastavení epidemie pravých neštovic a religiózní reverend Massey označil nemoci za přiměřený  

boží trest pro hříšné lidi a nařknul Jennera za spolčení s ďáblem, protože provádí  nebezpečné a 

hříšné praktiky inokulace.  Důvody opozice vůči aktivní imunizaci zahrnují celé spektrum motivací, od 

náboženských dogmat až po radikální fanatismus.  Odpírači očkování  nás vrhají o mnoho let zpět. Jde 

o důsledek nekorektních kampaní, které nabádaly k odmítání očkování  vzhledem  k domnělému 

riziku autismu. Tyto nepodložené hypotézy byly následně exaktně vyvráceny a staženy 

z renomovaného odborného  časopisu. Fámy však mezi lidmi zůstaly. 

V několika zemích došlo k výraznému snížení proočkovanosti a následkem toho  k prudkému zvýšení 

počtu infekčních  onemocnění. Jsou známy epidemie spalniček, které se šíří některými státy  západní 

a jižní Evropy. Spalničky se začínají objevovat už i u nás.  Komplikace spalniček jsou velmi obávané a 

bohužel někdy i smrtící (spalničkový zánět plic a zánět mozku byl a je postrachem pediatrů).  

Onemocnění černým kašlem zná už každý pediatr ze své ordinace-ročně se potvrdí laboratorně nové 

a nové případy. 

Uvědomují si  odpírači okování, jakému nebezpečí vystavují svého kojence neočkováním?  ( Bohužel 

jsou i v ČR popsány úmrtí neočkovaných kojenců na černý kašel.)  Některým matkám vadí  

v hexavakcině  přítomnost  očkování proti hepatitidě B, nejraději by ho vynechaly. Vědí ale, že virus 

hepatitidy B je 100x infekčnější než virus HIV? Vědí o obrovském riziku přechodu onemocnění  do 

chronického stadia, které je právě u malých dětí nejvyšší-až 50% ?   Vědí o 90% riziku rozvoje rakoviny 

jater  v případě nákazy infekční hepatitidou B u dětí do 1 roku?  Jak ochrání matka své dítě před 

úmrtím na tetanus, pokud ho nenechá očkovat nebo nedodrží doporučené schema, které bylo 

ověřeno pomocí seriózních studií? Jak jednou matka  vysvětlí  své dceři ,  které se narodí  těžce 

postižené dítě z důvodu nákazy zarděnkami v těhotenství ,  proč ji nenechala očkovat proti 

zarděnkám?  

Co říci na závěr? Je nebo není očkování bezpečné?  Očkování   představuje nejmodernější a 

nejúčinnější nástroj prevence, který máme k dispozici.  Nebezpečné jsou nemoci a jejich komplikace, 

proti kterým očkování  chrání.  Proč se nemocí přestáváme bát? Je to snad tím, že lidem začíná 

chybět“zdravý selský“ rozum?  Nebo je to snad anonymností internetu, kdy na fóru lze získat 

zaručené pravdy pseudoléčitelů nepodložené jedinou seriózní studií? 

  Škoda, že si všichni odpírači očkování raději nepřečtou  v  učebnici medicíny vše o infekčních  

chorobách, jejich šíření, léčbě a komplikacích s jejich pozdními následky. Možná by se jim rozšířil 

jednostranný pohled na svět a na zdraví jejich dětí.                        MUDr.Hana Jirásková,PLDD 



 


