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Očkovanie proti osýpkam ako experiment na deťoch?

V reakcii na epidémiu osýpok v okrese Michalovce prikročil Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

Michalovce k mnohým opatreniam, vrátane nariadeného preočkovania 6000 ľudí. Medzi nich zaradil 

aj malé deti, pre ktoré vakcína nie je určená. Očkovanie preto podľa nás pripomína verejný zdravotný 

experiment na malých deťoch. V tejto praxi teraz pokračuje RÚVZ Trebišov.

Celé leto sme boli svedkami, ako sa v okrese Michalovce šírila osýpková epidémia, a to aj napriek 

opatreniam RÚVZ Michalovce. Jednou z príčin bolo údajne aj nedodržiavanie karantény zo strany 

obyvateľov osád. 

RÚVZ prikročilo o.i. aj k nariadeniu preočkovania okolo 6000 osôb.1 Keďže podľa podrobných analýz z 

prvých mesiacov epidémie, spomedzi chorých bolo až 75% proti osýpkam aspoň raz očkovaných,2 

opätovne upozorňujeme, aby sa prehodnotila politika snahy eradikácie osýpok očkovaním, pretože sa 

to preukazuje v praxi ako nereálny cieľ.

Ale najväčšie znepokojenie vyvoláva fakt, že od júla začal RÚVZ Michalovce nariaďovať očkovanie 

už aj pre malé deti od 6 mesiacov veku;3 túto prax prevzal aj RÚVZ Trebišov.4 Je potrebné si 

uvedomiť, že na Slovensku nie je dostupná samostatná vakcína proti osýpkam. Podáva sa tzv. MMR 

trojkombinácia, obsahujúca živé vírusy osýpok, mumpsu a rubeoly. Táto vakcína sa bežne podáva až 

vo veku 15-18 mesiacov, čo má svoje príčiny tak z hľadiska účinnosti, ako aj z hľadiska nežiaducich 

účinkov.

 Samotný výrobca v príbalovej informácii o.i. uvádza: "PRIORIX je indikovaný na aktívnu imunizáciu 

detí vo veku od 9 mesiacov alebo starších, dospievajúcich a dospelých proti osýpkam, príušniciam a 

ružienke." ..."Dojčatá v prvom roku života nemusia dostatočne odpovedať na zložky očkovacích 

látok."... ..."Bezpečnosť a účinnosť PRIORIXu u dojčiat mladších ako 9 mesiacov neboli stanovené." 5

1 Správa RÚVZ Michalovce za mesiac august 2018.  https://www.ruvzmi.sk/index.php/cinnost-ruvz-v-oblasti-

ochrany-podpory-a-rozvoja-verejneho-zdravia-obyvatelov-okresov-mi-a-so/527-sprava-za-mesiac-august-

2018

2 ...Spomedzi tých, ktorých očkovací status bol známy a mohli byť očkovaní z hľadiska veku a zdravotného 

stavu. Zdroj údajov: Epidemiologická situácia za mesiac jún 2018. Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom v Michalovciach. Ev. číslo: 2018/004111.

3 RÚVZ Michalovce - verejná vyhláška z 12.7.2018, Č. k.:  2018/01361. 

https://www.ruvzmi.sk/PDFDocasne/Osypky/Verejna_vyhlaska_A-2018-01361_Epid_B05_V_Kapusany.pdf 

4 RÚVZ Trebišov - verejná vyhláška z 18.10.2018, reg.číslo: A/2018/01451-02/IE. http://www.ruvztv.sk/wp-

content/pdf_downloads/verejna_vyhlaska_A201801451-02IE_osypky_ulica%20zahradna_trebisov.pdf 

5 Priorix - súhrn charakteristických vlastností lieku. Štátny ústav pre kontrolu liečiv, SPC00498768. Schválený 

text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2017/01333-ZME.  https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-

verzia/pomocne-stranky/save-dokument?page_id=637&dok_id=498768
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Rozumieme tomu tak, že podávanie vo veku menej ako 9 mesiacov nielenže nespadá pod právne 

záväznú indikáciu vakcíny, ale nesie znaky verejného zdravotného experimentu! 

Experimenty na deťoch podliehajú prísnym pravidlám a podľa nášho názoru sa v žiadnom prípade 

nemôžu nariaďovať pod hrozbou pokuty vyše 1600 EUR!

Ako sa nezrelý imunitný systém tak malého dieťaťa dokáže vysporiadať s troma živými vírusmi? 

Nedôjde u niektorých k vážnej nežiaducej reakcii, nerozmnoží sa nekontrolovateľne niektorý z 

vírusov, či neprejde do chronickej infekcie ktorá sa až s odstupom času prejaví vážnymi problémami? 

Aj takéto situácie si vieme predstaviť pod pojmom "nedostatočná odozva na očkovaciu látku" na 

ktorú upozorňuje výrobca. Vyhliadky detí sú tým nejasnejšie, že v krátkej časovej súvislosti (alebo v 

najhoršom prípade súbežne) s týmto mimoriadnym nariadeným očkovaním môže dôjsť k zaočkovaniu 

dieťaťa kombináciou ďalších siedmich vakcín celkom iného typu v rámci pravidelného povinného 

očkovania, ktoré sa uskutočňuje na základe veku.

V každom prípade, toto opatrenie považujeme za prejav bezradnosti RÚVZ. Plošné očkovanie 

spôsobilo, že očkované matky nedokážu dostatočne preniesť imunitu na svoje deti, na rozdiel od 

matiek ktoré prekonali osýpky a sú doživotne imúnne. Týmto sa malé deti stali zraniteľnými počas 

epidémie. Toto však neoprávňuje k ďalším núteným očkovacím experimentom, ale skôr k zamysleniu 

nad tým, kam nás vedie plošný očkovací program. Prognózu sme načrtli už v roku 2017 v tlačovej 

správe "Zaočkovanosť proti osýpkam je 60%, je čas upokojiť vášne".6

Žiadame RÚVZ aby zrušili predmetné nariadenia a začali sa zaoberať budúcnosťou. Veríme, že nový 

sérologický prehľad, ktorý sa v tomto roku uskutočňuje, prinesie ďalšie podnety k zamysleniu, 

pretože sme presvedčení (a sérologické prehľady z iných európskych krajín to naznačujú), že značná 

časť očkovaných dospelých nebude mať preukázateľné protilátky.

Zároveň žiadame médiá, aby prestali šíriť poplašné správy o údajnej klesajúcej zaočkovanosti proti 

osýpkam ako o príčine epidémií. Zaočkovanosť slovenskej populácie proti osýpkam prekročila 60%, čo 

je historické maximum, a stále rastie. Klesá však podiel prirodzene imúnnych dospelých. V tejto 

súvislosti opäť dávame do pozornosti vyššie uvedenú tlačovú správu.

Za o. z. Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania 

Ing. Iva Vranská Rojková, predsedníčka o.z.

Mgr. Peter Tuhársky, člen rady o.z.

6 Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania. Zaočkovanosť proti osýpkam je 60%, je čas upokojiť vášne. 

Tlačová správa, 24. marca 2017. http://rizikaockovania.sk/spravy/ts_osypky_2017_analyza.pdf

http://rizikaockovania.sk/spravy/ts_osypky_2017_analyza.pdf

