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: rodina a zdravie :

KLINICKÉ SKÚŠKY
Podľa doterajších výsledkov klinických 
skúšok sa u vakcín proti COVID-19 pozo-
rovali krátkodobé nežiaduce účinky (pozri 
tabuľku). [1 – 6]

Vážne nežiaduce účinky boli častejšie 
po druhej dávke vakcíny Pfizer a častej-
šie u mladších než 54 rokov (≤ 4,6 %) ako 
u starších (≤ 2,8%). Trvali priemerne 10 
dní. [2] 

Klinické štúdie dávajú najspoľahlivejší 
obraz o krátkodobých nežiaducich účin-
koch vďaka tzv. aktívnemu sledovaniu 
– každý účastník sa osloví s dotazníkom, 
aby uviedol, aké ťažkosti zaznamenal 
po očkovaní.

PASÍVNE SYSTÉMY HLÁSENIA
Dobrovoľné – pasívne sledovanie nežia-
ducich účinkov po uvedení vakcíny na trh 
(tzv. postmarketingové sledovanie) je 
omnoho menej spoľahlivé, pretože závisí 
od schopnosti a ochoty verejnosti rozpoz-
nať a ohlásiť podozrenie na nežiaduci 
účinok. Pritom väčšina ľudí sa k hláseniu 
vôbec neodhodlá alebo považuje nežiadu-
ce účinky za „normálne“, alebo si ich ani 
nedá do súvislosti s vakcínou, alebo, ak aj 
nadobudne podozrenie, stretne sa so zľah-
čovaním a odmietnutím zo strany lekára 
(„to určite nesúvisí s očkovaním“).

VAKCÍNY 
PROTI 

COVID-19 2)2)
Nežiaduce 

účinky
Vakcínami proti COVID-19 sa 
zatiaľ dali zaočkovať dva milióny 
Slovákov. Objavili sa nežiaduce 
účinky, na ktoré sa pozrieme 
systematicky.

Vakcína

Nežiaduci účinok (výskyt)
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Bolesť v mieste vpichu 84 % 92 % 54 % 49 %
Únava 63 % 69 % 53 % 38 %
Bolesť hlavy 55 % 63 % 53 % 39 %
Bolesť svalov (myalgia) 38 % 60 % 44 % 33 %
Malátnosť 44 %
Triaška 32 % 43 % 32 %
Bolesť kĺbov (artralgia) 24 % 45 % 26 %
Horúčka ≥ 38,0 °C 14 % 16 % 8 % 9 %
Opuch v mieste vpichu 15 %
Nevoľnosť/vracanie 23 % 22 % 14 %
Opuch lymfatických uzlín 20 %

Pozn.: Ak sa pri niektorej vakcíne neuvádza výsledok pre ten-ktorý nežiaduci účinok, neznamená to, že ho nespôsobuje, ale 
len, že ho neuviedli. Rozdielny výskyt nemusí nutne reprezentovať rôznu kvalitu vakcín, ale mohol by znamenať aj rozdielnu 
kvalitu sledovania nežiaducich účinkov v klinickej štúdii.

Úrady vykonávajúce dozor nad liekmi 
si uvedomujú tieto skutočnosti a odhadu-
jú, že hlásenosť nežiaducich účinkov sa 
pohybuje medzi 1 až 5 percentami oproti 
skutočnému výskytu. Pritom treba brať 
do úvahy aj druhú stránku – že samotné 
hlásenie v systéme predstavuje len podo-
zrenie a nie je dôkazom, že nežiaduci úči-
nok spôsobila vakcína. Viac k tejto téme 
nájdete v predošlých častiach seriálu (poz-
ri Dieťa 6 – 9/2016). [7]

Čo sa týka Slovenska, k 20. máju 2021 
(termín uzávierky Dieťaťa č. 6 – 7/2021) 
sa zaočkovalo 1 480 534 osôb jednou 
a 705 034 osôb dvomi dávkami vakcíny, 

čiže spolu sa podalo 2 890 602 dávok 
vakcín; Pfizer 1 984 734 dávok, Moder-
na 282 979 a AstraZeneca 622 889 dávok. 
Ohlásilo sa 4 744 podozrení na nežiaduce 
účinky, z toho 300 závažných. Hlásenia sú 
častejšie u mladých ľudí. [8]

Hlásenosť nežiaducich účinkov pri tom-
to počte dávok vakcín teda na Slovensku 
dosahuje 1,6 promile, čiže jedno hlásenie 
na 609 dávok vakcíny. Toto sa mediálne 
prezentuje ako „dôkaz bezpečnosti“ vakcín, 
ale v porovnaní so spoľahlivejšími údajmi 
z klinických štúdií, kde väčšina očkovaných 
osôb ohlásila nejaké nežiaduce účinky, je tu 
zjavné skôr hlboké zlyhávanie systému.
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Povzbudivo nevyzerá ani hlásenosť váž-
nych nežiaducich účinkov, ktorá dosahuje 
0,01 percenta, presnejšie jedno z 9 635 
očkovaní, zatiaľ čo v dokumentácii vakcí-
ny Pfizer sa uvádza výskyt v rozmedzí 2,8 
až 4,6 percenta, čiže 280- až 460-násobne 
častejšie, hoci úlohu môžu zohrávať aj roz-
diely v definícii. [2]

COVID vakcíny nemajú ešte dokon-
čené základné klinické štúdie a sú 
preto stále experimentálne. Keďže 
sú na trhu len krátko a imunitné pro-
cesy bežne trvajú aj mesiace, nikto 
nevie, aké následky nás môžu pre-
kvapiť po dlhšom čase.

teľku, ktorá zomrela na následky pľúcnej 
embólie a opuchu mozgu.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) 
vtedy vyhlásil: „V súčasnosti nič nenasved-
čuje tomu, že by prípady tromboembolic-
kých komplikácií boli spôsobené vakcínou.“ 
A virológ Boris Klempa apeloval, aby sme 
dôverovali autoritám, menovite EMA. [19] 
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starost-
livosťou (ÚDZS) po vykonaní pitvy prípad 
uzavrel – očkovanie s úmrtím nesúviselo. 
[20] Autorky reportáže dostali od zamest-
návateľa najprv pochvalu [43] a potom, 
pod mediálnym tlakom, trest. [21] Ironicky, 
nakoniec by mali dostať predsa len ešte raz 
pochvalu, v duchu klasika: „Odvolávám, co 
jsem odvolal, a slibuji, co jsem slíbil.“ Kauza 
ukazuje, v akom vetchom stave je sloboda 
slova ohľadom rizík očkovania.

ŠÚKL 15. marca 2021 odporučil pokra-
čovať v očkovaní, pretože „prínosy vakcíny 
naďalej prevyšujú všetky riziká“. [22] Emer 
Cooková, riaditeľka EMA 18. marca 2021 
vydala stanovisko: „Výbor dospel k jasnému 
vedeckému záveru: ide o bezpečnú a účin-
nú vakcínu.“ „Pozitíva vakcíny prevažujú 
nad rizikami. Vylučujeme spojitosť trombo-
embolických prípadov s jej podaním.“ Ná-
sledne doplnila protichodnú vetu: „EMA 
nemôže stopercentne vylúčiť súvislosť me-
dzi zriedkavými prípadmi krvných zrazenín 
a vakcínami,“ no a odporučila doplniť príba-
lový leták o túto možnosť. [23]

Napriek ubezpečeniu EMA, Nemecko 
a Holandsko pozastavilo očkovanie touto 
vakcínou u ľudí do 60 rokov. [24 – 26] Ľu-
ďom, ktorí už dostali prvú dávku, sa odpo-
ručilo, aby druhú dávku radšej absolvovali 
inou vakcínou, aj to až s odstupom 12 týž-
dňov po prvom očkovaní. [27]

Výbor NR SR pre kultúru a médiá ešte 
stihol 24. marca 2021 odsúdiť uvedenú re-
portáž RTVS, ktorá „mohla spôsobiť u ur-
čitej časti verejnosti paniku a neodôvod-
nený strach a obavy pred očkovaním“. [21]

Len o 2 týždne neskôr, keď sa zbier-
ka dôkazov rozšírila na 86 hlásení žilo-
vej trombózy, EMA oznámila, že vakcína 
AstraZeneca predsa len zriedkavo môže 
spôsobovať krvné zrazeniny. Väčšinou 
išlo o osoby mladšie než 60 rokov, prevaž-
ne ženy, pričom 18 prípadov bolo smr-
teľných. [16] Dánska agentúra pre lieky 
oznámila 14. apríla 2021, že očkovanie 
vakcínou AstraZeneca už neobnoví. [28]

20. apríla 2021 sa EMA uzniesla, že aj 
vakcína Johnson & Johnson môže spôso-
bovať krvné zrazeniny a odporučila pridať 

Najčastejšími hlásenými závažnými 
nežiaducimi účinkami COVID vakcín 
na Slovensku boli pretrvávajúci zvý-
šený krvný tlak, a to najmä u pacien-
tov liečených na hypertenziu; ďalej 
predkolapsový stav, kolaps, trombó-
za, pľúcna embólia, flebitída dolných 
končatín, alergické reakcie, erisypel 
(ľudový názov ruža), hyperpyrexia, 
paréza tvárového nervu, dočasná pa-
ralýza či krátkodobá strata vedomia, 
pripúšťa sa aj epileptický záchvat u pa-
cientov liečených na epilepsiu. [8]

V americkom pasívnom systéme VAERS 
je 227 612 hlásení nežiaducich účinkov, 
z toho 36 580 (16 percent) bolo natoľko 
vážnych, že si vyžiadali návštevu poho-
tovosti alebo urgentného príjmu v ne-
mocnici, alebo hospitalizáciu. Hlásenia 
do systému zvyčajne posielajú zdravotníci. 
[9] V európskom pasívnom systéme Eud-
raVigilance, ktorý spravuje EMA (Európ-
ska lieková agentúra), je 463 476 hlásení, 
pričom najčastejšie sa týkajú nervového 
a pohybového systému. [10]

ONESKORENÉ ZÁPALOVÉ 
REAKCIE
Hoci bezprostredné nežiaduce účinky zvy-
čajne odznejú do niekoľkých dní, môžu 
nastať aj oneskorené následky. Napríklad 
pri vakcíne Moderna sa uvádza, že môžu 
postihnúť asi 1 percento očkovaných s od-
stupom 4 až 11 dní (priemerne 8 dní) 
po očkovaní, a to v podobe nečakaného 
zápalu, opuchu, podivných vyrážok, veľkej 
bolestivosti, a to nielen na očkovanom ra-
mene, ale aj na iných miestach tela, naprí-
klad na rukách, lakťoch a podobne. [11]

Tieto následky nevyzerajú príliš závaž-
ne a do 4 až 5 dní zväčša odznejú. Znepo-
kojivé je, že zatiaľ nie je celkom objasnené:
• ako presne vznikajú,
• či nemajú aj nejaké nebezpečnejšie 

podoby,
• či nezanechávajú nejaké dlhodobé stopy.

ZÁPAL SRDCOVÉHO SVALU
Koncom apríla 2021 unikla štúdia izrael- 
ského ministerstva zdravotníctva o zápa-
le srdcového svalu (myokarditída) u ľudí 
očkovaných vakcínou firmy Pfizer. Ohlá-
silo sa 62 prípadov, z toho 56 nastalo 
po druhej dávke vakcíny, a to väčšinou 
u ľudí mladších než 30 rokov. Väčšina 
pacientov bola hospitalizovaná a prežila, 
dvaja zomreli. Okrem ďalších 14 prípa-
dov v USA firma Pfizer uviedla, že z iných 
krajín nemá takéto hlásenia, že preveruje 
údaje a že zatiaľ nie sú dôkazy o súvislosti 
s očkovaním. Prof. Dror Mevorach a jeho 
tím z nemocnice Hadassah však pred-
pokladajú, že keď sa aj v iných krajinách 
rozšíri očkovanie mladších ľudí, hlásenia 
možno ešte prídu. [12 – 14]

Tomu, že myokarditída by mohla sú-
visieť s očkovaním, by nasvedčoval jednak 
rozdielny výskyt po prvej a druhej dávke 
vakcíny, jednak mierne vyšší výskyt u oč-
kovaných než u bežnej populácie. Vekové 
rozdelenie výskytu je zjavné: 1 zo 100 000 
očkovaných celkovo, avšak vo vekovej ka-
tegórii 16 až 30 rokov je to až 1 z 20 000. 
[12 – 14] Keďže prípady myokarditídy sa 
vyskytli aj po samotnom ochorení na CO-
VID-19, [15] mohlo by to naznačovať spo-
ločný imunopatologický mechanizmus.

KRVNÉ ZRAZENINY
Tento vážny nežiaduci účinok nastáva 
do dvoch týždňov, typicky do 3 až 10 dní 
po očkovaní, niekedy býva sprievodným 
znakom nízky počet krvných doštičiek. 
EMA uviedla, že nepozná mechanizmus 
vzniku zrazenín, domnieva sa však, že súvisí 
s imunitnou odpoveďou na očkovanie. [16]

Mediálna sága začala v marci 2021, 
keď v reakcii na prichádzajúce hlásenia 
prípadov krvných zrazenín [17] postupne 
až polovica európskych krajín pozastavila 
očkovanie vakcínou AstraZeneca – či už 
úplne, alebo u podozrivých šarží, [18] vrá-
tane šarže ABV2856, ktorou krátko pred 
smrťou očkovali aj slovenskú 38-ročnú uči-
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[29] ŠÚKL 13. mája 2021 uviedol, že pri 
nízkej cirkulácii vírusu je vakcína AstraZe-
neca výhodná už len pre ľudí nad 50 rokov, 
pretože u mladších je relatívne nízke riziko 
úmrtia na samotné ochorenie a relatívne 
zvýšené riziko krvných zrazenín. [30]

SMRŤ
Prípad zosnulej 38-ročnej učiteľky najlep-
šie ukázal, akú pochybnú hodnotu majú 
mediálne ubezpečovania autorít o tom, že 
podozrivé úmrtie nesúviselo s očkovaním. 
Pitva nemusí odhaliť príčinnú súvislosť 
úmrtia s očkovaním, čo vyplynulo aj z roz-
hovoru, ktorý 26. marca 2021 poskytol 
MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD., MHA, 
MPH, riaditeľ Sekcie súdneho lekárstva 
a patologickej anatómie ÚDZS. [31]

V čase rozhovoru evidovali 54 pitiev oč-
kovaných pacientov, pritom medializované 
boli len dve úmrtia v súvislosti s očkovaním.

„Včera bol oznámený druhý prípad 
úmrtia po očkovaní, kde ste pitvou potvr-
dili možný súvis. Ako sa vo všeobecnosti vy-
hodnocuje úmrtie v dôsledku očkovania?“

„Potvrdili sme dve úmrtia s možným 
súvisom s očkovaním… to je rozdiel. Mu-
seli by dostať anafylaktický šok, alebo dra-
matickú reakciu, preukázateľnú. Inak je to 
možný súvis.“

„Toto robí ŠÚKL. Sú tam guidelines. 
My ich rozhodovacie guidelines nemáme, 
to má ŠÚKL.“

Čiže, ak je podozrenie na možnú súvis-
losť úmrtia s očkovaním, dokumentácia sa 
odovzdáva na ŠÚKL a práve tam sa roz-
hodne, ako sa prípad uzavrie. Konečné 
slovo teda nemá patológ, ale ústav, ktorý 
svoju odbornú úroveň preukázal naprí-
klad očkovaním myší vakcínou Sputnik 
V [45] a ďalším „zabávaním“ verejnosti.

ÚMRTIA VO SVETE
Nielen na Slovensku, ale aj v iných štátoch 
zverejnili správy o podozrivých úmrtiach 
dôchodcov v domovoch sociálnych služieb. 
Na štatistické signály o možnom náraste 
úmrtnosti v krátkej časovej súvislosti s oč-
kovaním proti COVID-19 oficiálne upozor-
nila napríklad britská Aliancia za slobodu 
v medicíne a žiadala o ich skúmanie. [32]

Zvyčajne sa takéto prípady vysvetlili tak, 
že išlo o úmrtia na COVID-19 a obete sa 
museli nakaziť krátko pred alebo po očko-
vaní, keď vakcína ešte neposkytuje ochra-
nu. Dá sa však vylúčiť možnosť, žeby očko-
vanie u niektorých ľudí neznámym spôso-
bom zaťažilo alebo vykoľajilo imunitný sys-
tém a zapríčinilo tak krátkodobo zvýšenú 
náchylnosť na ochorenie alebo jeho ťažký 
priebeh? Vo svetle informácií Dr. Palkoviča 
je nepravdepodobné, žeby sa takýto nežia-
duci účinok skúmal a mohol preukázať.

Po sérii 23 úmrtí nórske úrady upo-
zornili na ďalší paradox – veľmi starým 
a chorým ľuďom môžu aj bežné nežiaduce 
účinky očkovania, ako horúčka, nevoľ-
nosť a pod., spôsobiť takú záťaž, že zomrú 
na svoje sprievodné ochorenia. „Lekári 
musia starostlivo vyhodnotiť, pre koho je 
očkovanie vhodné a pre koho nie.“ [33]

Môžeme predpokladať, že existujú ne-
preskúmané mechanizmy úmrtia v súvis-

losti s očkovaním. V každom prípade, CO-
VID vakcíny majú neslávne prvenstvo – cca 
4 000 úmrtí hlásených v systéme VAERS, 
jedno dokonca u dieťaťa mladšieho než 6 
mesiacov. Hoci platí to, čo sme si povedali 
o pasívnych systémoch hlásenia (o pod-
hlásenosti, ale aj o nepreukázateľnosti sú-
visu nežiaducich účinkov s očkovaním), je 
znepokojivé, že hlásenia u COVID vakcín 
za pol roka predstihli počet hlásení u všet-
kých ostatných vakcín dohromady za 25 ro-
kov. Približne 38 percent hlásených úmrtí 
nastalo do 2 dní od očkovania. [9]

V európskom systéme EudraVigilance 
sa nedá jednoducho vyhľadať počet hláse-
ní o úmrtí v súvislosti s COVID vakcínami, 
ale po prácnej analýze dát dobrovoľníci 
zverejnili číslo 10 570. [10][34]

SPOLOČNÝ MENOVATEĽ  – 
SPIKE PROTEÍN
Vedci z Univerzitnej nemocnice v Osle 
oznámili, že pravdepodobne odhalili silnú 
imunitnú reakciu po očkovaní COVID vak-
cínou AstraZeneca, ktorá u niektorých ľudí 
spôsobuje aktiváciu krvných doštičiek, ktoré 
vytvárajú zrazeniny. Výskum sa uskutočnil 
na základe prípadov trombózy u zdravot-
níkov. Oznámenie prišlo práve v čase, keď 
EMA vyhlásila, že vakcína je bezpečná. 
Čoskoro sa k nim pridali vedci z Greifswald-
skej univerzity a Inštitútu Pavla Ehrilcha, 
ktorí dospeli k rovnakým záverom. [35 – 37]

Poznámka: Mediálna hláška „pitva 
nepreukázala súvis“ teda znamená, že 
súvis nebol do očí bijúci alebo ho nebo-
lo možné súčasnými metódami, na zá-
klade súčasných znalostí preukázať. 
Neznamená to, že očkovanie priamo 
či nepriamo nemohlo spôsobiť úmrtie!

„Máte nejaký protokol, ako hodnotiť súvis 
s očkovaním?“
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Ako u vakcín, tak aj v prípade samot-
ného ochorenia COVID-19 pripojenie ku 
krvným doštičkám a ich hyperaktiváciu 
vykonáva spike proteín. [38]

2020 varoval FDA, že spike proteín by mo-
hol súvisieť s mnohými zápalovými reak-
ciami a nežiaducimi účinkami, podobnými 
následkom samotného ochorenia. Mecha-
nizmom by mohol byť vznik mikrozrazenín 
s následkami v rôznych orgánoch, vrátane 
pľúc, srdca, obličiek, pečene, mozgu. [41]

Je spike proteín vysvetlením aj pre zápal 
srdcového svalu? Aké sú jeho ďalšie temné 
stránky? Aké následky môže mať prehnaná 
imunitná reakcia u ľudí, ktorí sa očkujú na-
priek prekonaniu ochorenia? [44][51]

ROZDIELY
Svoj génový náklad dopravujú mRNA 
vakcíny do buniek pomocou lipidových 
nanočastíc. Tie tvoria zmesi chemických 
látok, ktoré samy osebe môžu spôsobovať 
nežiaduce účinky. [42] Na druhej strane, 
vektorové vakcíny používajú génovo mo-
difikované adenovírusy, ktoré tiež môžu 
sami osebe vyvolávať imunitnú odozvu 
(pozri Dieťa 2 – 3/2021). [7] Preto napriek 
spoločnému menovateľovi – spike proteí-
nu – sa vakcíny v niektorých nežiaducich 
účinkoch môžu líšiť.

ZÁVER
Vakcíny proti COVID-19 sú založené 
na novej technológii, ktorá sa dosiaľ maso-
vo nepoužila a vo svojej podstate ide skôr 
o génovú terapiu než o vakcínu v tradič-
nom zmysle. Sú len podmienečne schvá-
lené na použitie v pandémii. [46 – 49] Ne-
majú zatiaľ ani ukončenú tretiu fázu kli-
nických skúšok, o prípadných dlhodobých 
následkoch nevieme prakticky nič. Preto 
môžeme oprávnene hovoriť o experimen-
tálnych vakcínach.

Podľa právneho poriadku Slovenskej 
republiky, ako aj podľa medzinárodných 
dohovorov akýkoľvek lekársky experi-
ment môže byť vykonaný iba vtedy, ak sú 

relevantné dôvody predpokladať, že pa-
cientovi prinesie úžitok bez neúmerného 
rizika, a ak pacient so zákrokom súhlasí, 
pričom sa nepripúšťa žiadny priamy ani 
nepriamy nátlak.

Porušenie týchto zásad je neprípust-
né nielen z hľadiska Trestného zákona 
(§ 192, 161 a 433), ale aj Norimberského 
kódexu ako súčasti Ženevskej konvencie 
a môže predstavovať zločin, ktorý je ne-
premlčateľný a medzinárodne stíhateľný.

Pre niektoré skupiny obyvateľstva je 
ešte menej údajov o prínose a/alebo riziku 
tohto očkovania, napriek tomu sa im núka 
– tehotným ženám, onkologickým pacien-
tom, ľuďom po prekonaní COVID-19, 
mladým či dokonca mladistvým.

COVID vakcíny boli vyvinuté celkom 
nedávno a už sa masovo očkujú. Ak sa s od-
stupom času objavia nečakané následky, 
nikto za to neponesie zodpovednosť, iba 
očkovaní si ponesú následky sami na sebe. 
Objavila sa napríklad obava z možnosti 
priónového ochorenia; [50] zatiaľ je to osa-
melá hypotéza bez potvrdenia, ale v princí-
pe: počíta vôbec niekto s možnosťou, žeby 
vakcíny v dlhodobom meradle naozaj spô-
sobovali nejaké vážne ochorenie?

Rozpoznanie a uznanie nežiaducich 
účinkov závisí od ich hlásenia, ktoré je 
však na biednej úrovni. Ak by bola hláse-
nosť ešte trochu nižšia, ŠÚKL a EMA by 
dodnes mohli tvrdiť, že trombózy nesúvi-
sia s očkovaním. Myokarditída stále nie je 
vyriešená. Varovné hlasy sa umlčiavajú. Ak 
sa hlásenosť nezlepší, nemusíme sa nikdy 
dozvedieť o rizikách, ktoré môžu napríklad 
postihovať konkrétne skupiny obyvateľov.

Spracoval Mgr. Peter Tuhársky
Iniciatíva pre uvedomenie si rizík  

očkovania, o. z.
Uvedené názvy môžu byť ochrannými znám-

kami ich oprávnených držiteľov.

Všetky COVID vakcíny používané 
na Slovensku pracujú na génovom 
princípe a donútia očkovaného člo-
veka produkovať spike proteín po-
dobný proteínu na vírusových výbež-
koch. Je preto rozumné predpokla-
dať, že väčšina nežiaducich účinkov 
ktorejkoľvek COVID vakcíny sa bude 
v menšej alebo väčšej miere týkať aj 
ostatných.

Tento princíp sme videli v prípade krv-
ných zrazenín. Publicita sa najprv týkala 
vakcíny firmy AstraZeneca, potom firmy 
Johnson & Johnson, ktorá následne ve-
rejne obvinila konkurenčné firmy Pfizer 
a Moderna, že aj ich vakcíny spôsobujú 
zrazeniny, hoci to oficiálne nie je pri-
znané. Pfizer sa bránil, že pre takéto tvr-
denie nie sú dáta, [39] avšak už existuje 
štúdia, ktorá túto možnosť ukazuje. [40] 
Pokiaľ ide o Slovensko, krvné zrazeniny 
sú hlásené u všetkých troch používaných 
vakcín – Pfizer, Moderna aj AstraZene-
ca. [8]

Reumatológ z UCLA, Patrick Whelan, 
MD, PhD, vo svojom liste už 8. decembra 
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