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HOVORME 

   O VEDE  67)

Už dlhodobo sme svedkami jednohlasné-
ho presviedčania o výhodách očkovania, 
avšak koncom roka 2020 zjavne nabralo 
na ešte vyšších obrátkach, čím môže vy-
provokovať otázku: „To sa už všetci do-
hodli?“ Otázka nie je až taká nezmyselná, 
ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať.

Ak čitateľa zaujmú prezentované fakty 
a rozhodne sa sám preveriť zdroje citova-
né v článku, odporúčame vyhľadať si ich 
a uložiť do počítača, pretože v súčasnosti 
sa stáva, že zaujímavé materiály z interne-
tu miznú.

VŠETCI ZA JEDNÉHO
Asociácia inovatívneho farmaceutického 
priemyslu (AIFP), združujúca výrobcov 
vakcín pôsobiacich na Slovensku, 23. mar-
ca 2020 oslovila vtedy nového predsedu 
vlády Igora Matoviča a ministra zdravot-
níctva Mareka Krajčího s ponukou spolu-
práce ohľadom novej hrozby COVID-19 
a riešenia dostupnosti liekov. [1]

Nadviazala sa zjavne omnoho širšia 
spolupráca. Správa AIFP z 28. apríla 2020 
uvádza: „Pri príležitosti Svetového týždňa 
očkovania sa za virtuálnym okrúhlym sto-
lom stretli kľúčoví aktéri, ktorí majú bu-
dúcnosť očkovania na Slovensku vo svojich 
rukách. Zástupcovia MZ SR, politickí ex-
perti, výrobcovia vakcín z AIFP, odborníci 
aj vedci sa zhodujú, že pre zvýšenie ochra-
ny Slovákov voči infekčným chorobám je 
potrebné jednoznačnejšie vymedzenie 
vakcín v zákone, zlepšenie stratégie pre-

vencie s dôrazom na plánovanie spotreby 
vakcín a v neposlednom rade aj posilnenie 
vzdelávania a boja proti dezinformáciám 
o očkovaní.“ [2]

Na tomto stretnutí bol zastúpený aj 
Ústav experimentálnej psychológie SAV, 
Fakulta sociálnych a ekonomických vied 
Univerzity Komenského v Bratislave, ako 
aj pseudoskeptické zoskupenie Lovci šar-
latánov. [3 – 6]

NA ČOM STOJÍ BUDÚCNOSŤ 
OČKOVANIA
AIFP identifikovala nasledovný problém: 
„Nedávny prieskum Slovenskej akadémie 
vied ukázal, že čím majú Slováci negatív-
nejší postoj voči očkovaniu, tým menšiu 
ochotu prejavujú aj voči možnosti dať sa 
zaočkovať proti novému koronavírusu. 
Na čom stojí budúcnosť očkovania? Dáta 
ukazujú, že výskyt ochorení, ktorým sa dá 
predísť očkovaním, klesá v krajinách, kde 
je legislatívna regulácia očkovania priazni-
vejšia a existuje spolupráca medzi štátom 
a farmaceutickými firmami. Výrobcovia 
vysvetľujú, že zmeny v oblasti vzdelávania 
verejnosti by umožnili efektívnejšie komu-
nikovať o výhodách očkovania.“ [2]

AIFP odkryla, čo by farmafirmy privíta-
li: „Propagácia očkovania je prísne regu-
lovaná a tieto regulácie by sa aj po vzore 
iných štátov mali trochu uvoľniť. Cieľom 
je, aby sme mohli bojovať proti dezinfor-
máciám o očkovaní a vzdelávať laickú ve-
rejnosť.“ [4]

VZDELÁVANIE VEREJNOSTI
Je priam symbolické, že citovanú správu 
na stránke AIFP zverejnila Marianna Dúb-
ravická z PR agentúry Seesame. [2]

PR agentúra Seesame má dlhoročné 
skúsenosti s presadzovaním očkovania. 
Preslávila ju najmä kampaň pneumo-
kokovej vakcíny v rokoch 2005 až 2009, 
v rámci ktorej vznikol aj dlhodobý pro-
jekt Sprievodca očkovaním (brožúra i web), 
platený výrobcom vakcíny, firmou Pfizer. 
Kampaň prebiehala cez rozhlas, televíziu, 
zdravotnícke i regionálne médiá, mamič-
kovské časopisy a weby, a iné (napr. fi-
nančne podporila združenie a web Nahlas 
o pneumokokoch), divadielka, maľovanky. 
Ťažiskom kampane boli príbehy o váž-
nych priebehoch ochorenia. [7]

Televízny spot očkovania proti pneumo-
kokom v roku 2008 vyhodnotila Rada pre 
reklamu ako neetický: „Závažnosť možných 
následkov uvedeného ochorenia bola v re-
klame spracovaná neprimeraným spôso-
bom, ktorý môže vyvolávať asociácie pocitu 
strachu až citového vydierania. V televíznej 
reklame bolo zneužité dieťa i citová väzba 
matky či rodiča na dieťa, keďže bolo zobra-
zené, ako sa matke stratí pred očami.“ [8]

Aj takto teda môže vyzerať „vzdeláva-
nie verejnosti“ v réžii PR agentúry v služ-
bách farmaceutického priemyslu.

Kampaň ako taká bola úspešná 
a prispela nielen k výraznému nárastu za-
očkovanosti, ale podľa prezentácie firmy 
Seesame nakoniec aj k zavedeniu povin-
ného očkovania od roku 2009. [7]

Od roku 2009 stúpol výskyt invazívnych 
pneumokokových ochorení 3,6-násobne, 
[22] ale to je už celkom iný príbeh (pozri 
Dieťa 12/2017 a 4/2018). [9]

CENZÚRA
Novinár Dag Daniš skonštatoval, že žur-
nalistika opúšťa svoje poslanie, ktorým 
je vytvoriť priestor na výmenu názorov 
a kritiku, a posúva sa ku kampaňovej 
žurnalistike; nositelia kritických názorov 
sú onálepkovaní a umlčaní. Tento trend 
považuje za mimoriadne nebezpečný. [10] 
Môžeme skonštatovať, že v oblasti očkova-
nia to takto funguje už veľmi dávno.

Priestor na otvorenú diskusiu nielenže 
v médiách dávno chýba, situácia sa pod-
statne zhoršila už aj v donedávna slobod-
nom priestore internetu. Silnie mazanie 
príspevkov či dokonca celých účtov a kaná-
lov na sociálnych sieťach, ktoré napríklad 
obsahujú kritické informácie o očkovaní, 
alebo informácie o liečbe COVID-19, a to 
aj od renomovaných odborníkov. [26] [30]

Náznaky, kam smerujeme, sa objavili už 
v roku 2015, keď Európska komisia ohlá-
sila „boj proti dezinformáciám“, posilne-
nie skupín pre „strategickú komunikáciu“ 
(v podstate iný názov pre propagandu), 
podporu siete „nezávislých overovateľov 
faktov“ a spoluprácu s IT korporáciami. 
[11] Tie v roku 2019 už otvorene ozná-
mili skrývanie nevhodných názorov. [12] 
O pokrokoch v tejto oblasti informovala 
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Pravda, lož 
či propaganda?
V médiách sa dlhodobo stupňuje kampaň zameraná na presadenie oč-
kovania čo najväčšej časti obyvateľstva. Aké je jej pozadie a posolstvá?
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na konferencii Svetovej zdravotníckej or-
ganizácie (WHO) aj prof. Heidi Larsonová 
(pozri Dieťa 2 – 3/2020). [9] K „boju proti 
hoaxom“ sa pridala dokonca aj samotná 
PR agentúra Seesame a vytvorila nástroj 
Checkbot, ktorý nám prezradí, komu 
máme veriť. [13] Ctenému čitateľovi vrelo 
odporúčame, aby sa oboznámil s jeho au-
tormi a partnermi. [27] Jakub Goda, plate-
ný ministerstvom zdravotníctva, koordinu-
je mazanie príspevkov na Facebooku. [28]

Podrobnejšie proces „boja proti dez-
informáciám“, smerujúci nakoniec k cen-
zúre, zhrnul Dalibor Jurášek. [29] Jozef 
Jurík sa vyjadril k jej dôsledkom a opísal 
aj svoj pokus o diskusiu s PR projektom 
Vaxinátor. [14]

OVERENÝ ZDROJ INFORMÁCIÍ
Facebookovú stránku Vaxinátor založili 
19. apríla 2020 „ako odpoveď na antivax 
nálady v spoločnosti“. PR agentúra Seesa-
me sa k tomuto projektu, ktorý vypracova-
la pre AIFP, hrdo hlási: „Vaxinátor sa stal 
centrom overených informácií o očkovaní 
pre mladých, matky aj zdravotníckych pra-
covníkov a hlavné mienkotvorné médiá ho 
začali citovať ako odborníka na tému.“ [15]

Popritom odkrýva ďalšie okolnosti 
aprílového stretnutia: „V prvom rade sme 
potrebovali lepšie pochopiť základné prí-
činy nedôvery Slovákov v očkovanie. Spo-
jili sme preto odborníkov naprieč všetký-
mi sektormi a aj na základe ich odporúča-
ní a dát vytvorili komunikačnú stratégiu. 
Vaxinátor sa pripojil k politickým exper-
tom, odborníkom a ďalším influencerom 
pri diskusiách za okrúhlym stolom, ktoré 
sa venovali budúcnosti očkovania na Slo-
vensku. Ministerstvo zahraničných vecí 
pridalo Vaxinátora na zoznam odporúča-
ných stránok, ktoré sa venujú boju proti 
dezinformáciám a hoaxom.“ [15]

KAMPAŇ?
Zakladanie skupín rozširujúcich tichú 
prítomnosť farmafiriem na sociálnych 
sieťach nie je nič nové. Možno niekoho 
prekvapí, že s nimi spolupracujú verejní 
činitelia. Avšak je to naozaj všetko? Pre-
zentácia konkurenčnej PR agentúry Snow-
ball Communications svojho času odkry-
la, aká prenikavá a ako ťažko odlíšiteľná 
od bežného spravodajstva, regulárneho 
informačného obsahu či autentickej ko-
munikácie na sociálnych sieťach dokáže 
byť mediálna kampaň vakcín. [16] Nie je 
preto ťažké dospieť k istým podozreniam 
a pocitom déja vu. Nejde teraz o prvoplá-
novú kampaň „Vakcína je sloboda“, ale 
o otázku: naozaj sa len zdá, akoby aj médiá 
hlavného prúdu nasledovali jednotný na-
ratív v duchu „boja proti dezinformáciám“ 
o očkovaní?

Posolstvá mediálnych výstupov sa po-
hybujú akoby v ustálenom okruhu tém 
a ich spracovania. Našťastie, na účely 
tohto článku nebola potrebná rozsiahla 
rešerš; na ich ilustratívne zhrnutie nám 
postačí článok „Zorientujte sa vo faktoch 

o očkovaní“, v ktorom, ako inak, vyvracia 
dezinformácie redaktorka Erika Hubčíko-
vá a epidemiologička doc. MUDr. Alexan-
dra Bražinová, PhD., MPH, z Lekárskej 
fakulty Univerzity Komenského v Brati-
slave. [17] 

Dovolíme si jednotlivé tézy preusporia-
dať, a keďže sa dotýkajú rozsiahlych tém, 
budeme sa odvolávať na predošlé články, 
v ktorých je rozvinutý príslušný argumen-
tačný aj citačný aparát.

VAKCÍNY ZASTAVIA ŠÍRENIE 
SARS-COV-2
Čitateľ môže hneď na úvod získať jasnú 
predstavu o tom, ako sa túžobné želania 
vydávajú za fakty. Článok uvádza: „Na to, 
aby sme nadobro zastavili šírenie vírusu, 
však potrebujeme zaočkovať čo najviac ľudí 
– hovoríme o cca 75 percentách populácie. 
Toto číslo sa pritom môže ešte zvýšiť v prí-
pade nižšej účinnosti vakcín, napríklad 
v dôsledku výraznejšej mutácie vírusu.“

Americký vládny poradca Dr. Anthony 
Fauci, často citovaný ako odborná kapa-
cita v pandémii COVID-19, dokonca pri-
znal, že manipuloval odhady potrebnej 
zaočkovanosti podľa toho, ako mu to do-
volili nálady v spoločnosti; z pôvodných 
60 percent sa už dostal na 90 percent. [21] 
Experimentálne vakcíny teda zrejme po-
trebujú dostať už aj deti.

VAKCÍNY NESPÔSOBUJÚ...
Článok „Zorientujte sa vo faktoch o oč-
kovaní“ povrchne otvára viacero zdravot-
ných problémov: alergie, autoimunitné 
a respiračné ochorenia, SIDS, autizmus, 
rakovina a doc. Bražinová tvrdí, že vakcíny 
žiadny z nich nespôsobujú.

Každý problém by vyžadoval samostat-
ný článok, no celkovo musíme skonštato-
vať, že pre takéto tvrdenia chýba dôkaz 
podľa zlatého štandardu medicíny založe-
nej na dôkazoch – nikdy sa neuskutočni-
la vedecky spoľahlivá, dlhodobá, dvojito 
zaslepená placebom kontrolovaná štúdia, 
ktorá by porovnávala očkované a neoč-
kované deti, a takto by u každej vakcíny 
v očkovacom programe vyvrátila jej súvis 
s týmito zdravotnými problémami. [23]

Existujú štúdie, pravda menšej ve-
deckej sily, ktoré poukazujú na možnú 
súvislosť (pozri aj Dieťa 1/2015; 4, 6, 11, 
12/2016; 2 – 3 a 6 – 7/2020). [9]

Ani štúdie, na ktoré sa voľne odvoláva 
doc. Bražinová, nedosahujú požadovanú 
vedeckú spoľahlivosť a viaceré boli zaťaže-
né vážnymi metodologickými probléma-
mi a/alebo ťažkými konfliktmi záujmov 
– financované a/alebo vykonané farmace-
utickými firmami a/alebo úradmi zodpo-
vednými za očkovanie alebo pracovníkmi 
v úzkej spolupráci s nimi.

AUTIZMUS
Vyššie uvedené je obzvlášť citeľné u „mi-
liónových“ štúdií týkajúcich sa autizmu. 
Čitateľovi odporúčame do pozornosti 

Faktom je, ako uvádza Európska 
lieková agentúra: „Vplyv očkovania 
na šírenie vírusu SARS-CoV-2 v ko-
munite zatiaľ nie je známy. Tiež nie 
je zatiaľ známe, do akej miery môžu 
zaočkované osoby naďalej prenášať 
a šíriť vírus.“ [18 – 20] Preto akékoľ-
vek vyhlásenia o potrebnom pomere 
zaočkovaných sú hlboko nevedecké 
a v podstate by sa im ani nemusela 
venovať pozornosť, keby nehrozilo, 
že ovplyvnia štátne politiky.

V konaní autorít dlhodobo pozorujeme 
jednoduchú schému: „Keď očkovanie 
nefunguje, treba očkovať viac.“ Preto 
predpokladáme, že keď masové očkova-
nie nenaplní očakávania o zastavení šíre-
nia koronavírusu, začne sa tým viac tlačiť 
na ešte vyššiu zaočkovanosť a na pravidel-
né preočkovania.
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predošlé časti seriálu, kde sme tému pod-
robne spracovali (Dieťa 7 – 12/2014). [9]

Treba tiež podotknúť, že štúdie, ako-
koľvek pochybné, sa týkali prevažne len 
MMR vakcín a tiomerzalu (konzervantu 
na báze ortuti), ktorý sa už vo vakcínach 
určených pre deti nepoužíva. U viacerých 
typov vakcín nie sú známe žiadne štúdie, 
ktoré by vyvracali ich vzťah k autizmu. 
[24]

Pokiaľ ide o kauzu Wakefield, ide 
o závažnú tému, ktorá potrebuje priestor 
na objasnenie nad rámec tohto článku. 
Odporúčame zatiaľ do pozornosti článok, 
ktorým MUDr. Jan Vavrečka, PhD, reagu-
je na niektoré dezinformácie, ktoré pre-
zentuje aj doc. Bražinová. [25]

Ak sa na celú kauzu pozrieme z odstu-
pu, zdá sa, akoby sme v médiách mali do-
činenia s taktikou zástupného problému 
– vytvárania dojmu, že celá téma vakcín 
a autizmu spočíva na jedinej štúdii, aby 
tak mohla byť téma vždy a znovu verejne 
ukrižovaná spolu s Dr. Wakefieldom. Ide 
o argument typu straw man (slameňák).

EPIDÉMIE KVÔLI  
NEOČKOVANIU
Doc. Bražinová: „Mnohí z nich práve preň 
(pozn. red.: pre obavy z autizmu) deti ne-
očkujú a vystavujú ich tak ochoreniam, 
ktoré sa tu už vôbec nemuseli vyskytovať. 
Stále sa preto z času na čas objavia lokál-
ne epidémie a mnoho detí zbytočne trpí, 
zostáva so zdravotným postihnutím či do-
konca zomiera.“

Fakty: Epidémie čierneho kašľa v USA 
prebehli napriek očkovaniu, pretože 
vakcína má krátkodobú účinnosť (pozri 
Dieťa 1/2014). V epidémii mumpsu na vý-
chodnom Slovensku bola väčšina chorých 
očkovaná (pozri Dieťa 4/2014 a 6/2017). 
V epidémiách osýpok na východnom Slo-
vensku bolo len mizivé percento neočko-
vaných z rozhodnutia rodičov, väčšinou 
išlo o sociálne zanedbané deti (pozri Dieťa 
12/2019). Veľkú väčšinu neimúnnych ľudí 
v našej populácii tvoria dospelí ľudia, kto-

rých neočkovali v takom rozsahu, ako sa 
očkuje v súčasnosti, časť už nemá ani pro-
tilátky z detského očkovania, a deti, u kto-
rých vakcína stratila účinok (pozri Dieťa 
4/2017, 4 – 5 a 12/2019). [9]

HLINÍKOVÉ ADJUVANSY SÚ 
NEŠKODNÉ
Doc. Bražinová: „Množstvo hliníka vo vak-
cínach je neškodné.“

Fakty: Neexistuje placebom kontrolo-
vaná štúdia, ktorá by dokázala dlhodobú 
bezpečnosť hliníkových adjuvansov (prí-
davných látok vo vakcíne). Nie je dokonca 
ani preskúmaná ich farmakokinetika (po-
zri Dieťa 12/2013 a 6 – 7/2020). [9]

Doc. Bražinová: „Dieťa v prvých šies-
tich mesiacoch života dostane do organiz-
mu pri očkovaní menej než 4 mg hliníka. 
Na porovnanie: za to isté obdobie života 
prijme 10 mg hliníka z materského mlie-
ka, 40 mg z umelej výživy a 120 mg zo sójo-
vých náhrad materského mlieka.“

Tento argument je natoľko cez čiaru, 
že keby ho použil študent strednej zdra-
votníckej školy, dúfame, že by prepadol. 
Musel by predsa vedieť, že je veľký roz-
diel medzi ústnym príjmom nejakej látky 
a jej podaním do svalu; asi by nikto nech-
cel dostať intramuskulárne napríklad po-
marančový džús. Je rovnako neprípust-
né prirovnávať dlhodobý dennodenný 
príjem malých dávok a nárazovú veľkú 
dávku.

Doc. Bražinová: „Až 99 percent prijaté-
ho hliníka sa vylúči a menej než 1 percen-
to sa vstrebe do krvi.“

Fakty: Toto platí len pre ústny príjem, 
a aj preto je v prvom rade scestné porov-
návať vakcíny a materské mlieko (pozri aj 
Dieťa 5/2013). [9]

Pre vakcínových apologétov je typic-
ké, že redukujú problém adjuvansov iba 
na hliníkové soli ako chemické látky. 
Je tristné, že aj o tých, a to napriek ich 
90-ročnému plošnému používaniu, chý-
bajú základné bezpečnostné údaje (pozri 
Dieťa 12/2013). [9]

Adjuvansy sa však do vakcín nepri-
dávajú vo forme jednoduchých che-
mikálií, ale v podobe nanočastíc. 
Výskumy v predošlom desaťročí od-
halili ich mimoriadne schopnosti – sú 
sčasti pohltené imunitnými bunkami, 
ktoré ich môžu dopraviť do rôznych 
častí tela, vrátane mozgu, a vyvoláva-
jú veľmi silné imunitné odozvy, kým 
časť zostáva v mieste vpichu a vyvo-
láva dlhodobú zápalovú reakciu. Ich 
farmakokinetika sa celkom vymyká 
niekdajším predstavám (pozri Dieťa 
6 – 7/2013, 10 – 12/2016). [9]

ORTUŤ JE NEŠKODNÁ
Doc. Bražinová: „Ortuť sa vo vakcínach 
používa ako konzervačná látka tiomerzal, 
ktorá sa pri rozpade mení na etylortuť – tá 
sa rýchlo vylučuje z tela a nie je toxická.“

Fakty: Neexistuje placebom kontro-
lovaná štúdia o dlhodobej bezpečnosti 
tiomerzalu pre ľudí a ani pre zraniteľnú 
podskupinu – malé deti. Neexistuje ve-
decky stanovená bezpečná injekčná dávka 
etylortute, toxicita sa iba odhaduje porov-
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naním s metylortuťou (pozri Dieťa 8/2013, 
8/2014). [9]

DIEŤA SI PORADÍ
Doc. Bražinová: „Niektorí rodičia sa obá-
vajú, že imunitný systém detského orga-
nizmu nedokáže čeliť toľkým vakcínam...“ 
„Je to zbytočná obava. Imunitný systém 
dieťaťa je schopný reagovať na extrémne 
veľký počet antigénov, napokon dieťa je 
neustále vystavované množstvu mikroor-
ganizmov. Schopnosť imunitnej odpove-
de je daná množstvom B-lymfocytov v krvi 
a schopnosťou produkovať protilátky. Pri 
počte 107 B-lymfocytov v jednom mililitri 
krvi má dieťa teoretickú kapacitu odpove-
dať asi na 10 000 vakcín kedykoľvek. Iný-
mi slovami: ak by sme použili hoci aj 11 
vakcín naraz, využijeme len 0,1 percenta 
kapacity jeho imunitného systému.“

Ako rodiča ma úprimne desí, keď 
na základe odtrhnutej teoretickej úvahy 
robia odborné autority implikácie do re-
álneho života bezbranných detí. Azda 
nám chce doc. Bražinová v rámci názor-
nej ukážky predviesť, ako by „odpovedala 
na 10 000 vakcín kedykoľvek“?

Faktom je, že imunitný systém reaguje 
veľmi zvláštnymi spôsobmi už pri ove-
ľa menšom množstve súbežných an-
tigénov vo vakcíne, a že očkovanie je 
vždy kompromisom „niečo za niečo“.

Fakty: Pri bežných vakcínach prebieha-
jú skúšky ešte pred uvedením na trh, zatiaľ 
čo COVID vakcíny dostali podmienečné 
schválenie už počas klinických skúšok, 
ktoré stále prebiehajú a viaceré skončia až 
v roku 2023 (pozri Dieťa 2 – 3/2021). [9]

Doc. Bražinová: „Imunitná odpoveď 
vyvolaná vakcínou je však spoľahlivá.“

Fakty: „V súčasnosti nie je známe, ako 
dlho trvá ochrana po očkovaní očkovacou 
látkou COVID-19 Comirnaty/Moderna/
AstraZeneca.“ [18 – 20]

ZÁVER
V článku sme načrtli, aké neprehľadné 
a neobjektívne pozadie má informačný 
priestor v oblasti očkovania.

Je zjavné, že farmafirmy s pomocou PR 
agentúr vedia dosiahnuť pozornosť aj spo-
luprácu štátnych orgánov a verejných in-
štitúcií. Ich mediálne produkty prenikajú 
do informačných zdrojov a médiá i štátne 
orgány ich prezentujú ako hodnoverné 
informačné zdroje. Otázku, či v tomto 
spojenectve figurujú aj samotné médiá, 
ponecháme na voľnú úvahu čitateľa.

Ako ukazujú príklady, [7] [16] do kam-
paní sa zapájajú medicínske osobnosti, pri-
čom aktivity PR firiem prispievajú nielen 
k zvyšovaniu odbytu produktu, ale zdá sa, že 
v konečnom dôsledku dokážu ovplyvniť aj 
formovanie záväzných štátnych politík a tým 
prispieť k odstraňovaniu osobnej slobody 
(povinné očkovanie proti pneumokokom).

Tieto fakty nás nútia prehodnotiť svoje 
informačné zvyky a podrobiť nekompro-
misnému skúmaniu všetky, a to aj oficiálne 
informácie. Korporácie si osobujú právo 
cenzúry a verejné inštitúcie s nimi spolupra-
cujú. Ako sa kriví informačný priestor, rastie 
legitímnosť postoja: čím viac sa nejaká téza 
pretláča, tým je vzdialenejšia od pravdy.

Spracoval Mgr. Peter Tuhársky
Iniciatíva pre uvedomenie si rizík 

očkovania, o. z.

Uvedené názvy môžu byť ochrannými 
známkami ich oprávnených držiteľov.

Napríklad, pri klinických skúškach 7-va-
lentných vakcín proti pneumokokom sa 
zistilo, že imunitná odpoveď na niektoré 
sérotypy je podstatne slabšia než u iných. 
Očkované deti mali podstatne zníženú 
imunitu voči nevakcínovým sérotypom 
a dokonca čiastočne voči hemofilom. 
Objavili sa rozmanité skrížené reakcie. 
Pri novších 13-valentných vakcínach 
po zvýšení počtu antigénov klesla odo-
zva voči jednotlivým sérotypom. Vedci 
formulovali hypotézu epitopového pre-
ťaženia. Neobjasnené záhady a paradoxy 
len tejto jednej vakcíny robia z jej doku-
mentácie vcelku napínavé čítanie (pozri 
Dieťa 2/2018). [9] Významné interakcie 
sú známe aj u starších vakcín, napríklad 
záškrt – tetanus. Prečo doc. Bražinová 
zamlčuje tieto skutočnosti? Alebo snáď 
o nich nevie?

Navyše, je zavádzajúce redukovať celý 
problém kombinovania vakcín iba 
na otázku počtu antigénov; rastie tech-
nologická rôznorodosť vakcín a každá 
má svoj súbor prídavných látok. Dlho-
dobé výsledky ich kumulácie a interak-
cie nie sú preskúmané (pozri aj Dieťa 
9 – 11/2013 a 6 – 7/2020). [9]

COVID VAKCÍNY
Doc. Bražinová: „Klinické skúšanie na ľu-
ďoch prebehlo a naďalej prebieha tak ako 
u všetkých predchádzajúcich vakcín, teda 
vakcíny boli odskúšané na desiatkach tisíc 
ľudí vrátane pacientov s viacerými chro-
nickými ochoreniami, pričom sa účinnosť 
a bezpečnosť vakcín naďalej sleduje a vy-
hodnocuje.“
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