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Mezinárodní den poškozených očkováním

V dubnu min!|ého roku proběhla na mnoha místech České repub|iky akcé,,svíčku za včeličku,..
Lidé se sešli na veřejných místech, aby wjádřili podporu zejména dětem poškozeným po očkování.
Letos bYlo pro uspořádání této akce Žvoleno datum 3. června. PopNé sé také připojují |idé z
mnoha daÍších zemí a ve sv'ých městech pořádají akci pod názvem ,,Light a cand|e for the Vaccine-
damaged,,. Národní a mezinárodní organjzacé sé navíc Íozhodlý že den 3. čefvne vyhlásí
Mezinárodním dnem poškozených očkováním (|ntéÍnationa| váccine |niury Awařénesg Day). Pro
akci ,,zapa| svíčku zá vče|ičku,, (Light a candle for the Vaccine-damaged) byla vytvořena
samostatná mezinárodní webová stlánka www.lightacandle'eu' .lsou zde pub|ikovány např. odkazY

na příběhy |idí poškozených po očkování z různých zemí světa, seznam orcanizaci které akci

vyjádři|y svou podporu, a také virtuáIní svíčka, kterou je možné zapálit kliknutím myši jako

VzpomÍnku na všechny poškozené očkováním. Počet nežádoucí.h účinků po očkování stoupá
na celém světě, podobně jako v České republice. Mnoho jednot|ivců a iniciat|v 5e snaží informovat
o suich zkušenostech a pozorováních oficiá|ní instituce. Ty se však těmto prob|émúm odmítají
věnovat se skutéčným zájmem a potřebnou peč|jvostí.

Mezinárodní den poškozených očkovánÍm je věnován těm, kteří mají po očkování trvalé
a závažné zdravotní prob|émy, i těm, kteří na očkovánÍ dop|atili v|astním životem' Je však věnován
itěm, ktéříse o postižené očkováním s |áskou, nesobecky, starají' V neposlední řadě je věnován
|idem, kteří pozvedají svúj kritichi h|as i přes prob|émy, keré jim kvůli tomu hrozí, a snaží se
pÍávdivě o této problematice informovat širokou veřejnost.

odborníci z ce|ého světa se shodují, že po očkování mohou nastat jvelmi závažná poškození
zdraví včetně úmrtí. Předmětem diskuŽe dosud zůstávají předevšÍm otáŽky, jaká konkrétní
poškozéní mohou přímo souviset s očkovánim a jak jsou v praxi častá. Povinně očkovat se
na našem území začaIo již v roce 1812' od té doby by|y na území České republiky naočkovány
řádově desítky mi|ionů osob. Přitom náhrada za poškození po očkování bYla do současnosti
soudem přiznána i€dnou, a to v roce 2013, ho|čičce, které po očkování proti TBc vznikl těžký zánět

kyče|ního k|oubu. Přitom v desítkách WspéIých demokratjckých zemí se postjžení po očkování
samozřejmě a již d|ouhodobě odškodňují. V UsA, jejichž systém je stále předmětem veřejné kriťky
pro nevstřícnost k Vnímání poškození po očkování. by|y přesto obětem očkování vYp|aceny již více
než 3 mld. do|aÍŮ' V přepočtu na počet obwate| by poškozeným po očkováni v čR mě|y být
Vyplaceny již 2 mld. korun' Naše spo|ečnost připravuje t'Ím |idí kteří budou zejména rodičům
postjžených dětí pomáhat. Mimo jiné se budou snažit pomocijim se domoci náhrad za poškození
po očkování od státu. současně Wzýváme občany k solidaritě a pomoci, protože stát a úřady
na poškozené po očkování poh|Ížítak, jako by neexistovali' Přitom péče o ně je náročná, rodiče
často nemohou chodit do zaměstnání a potřebují finanční prostředky na různé terapie
a rehabilitace.
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Je také dúležité umět roŽpoznat možná Poškození po očkování' Rodiče velmi často ani netušÍ,
že právě postiženÍ jejich dětí by moh|o s očkováním souviset. Lékaři l.im nezřídka podávají
nédostatečné a nepřésné infolmáce' To je dú|ežité nejen pro možné žaIoby o náhradY za
poškození po očkování, ale ve|mi dů|ežité je to ipro uvědomění si rryššího rizika zhoršení
Ždravotního stavu po dajším očkování. Také je to důležité pro očkování sourozenců, protože
itimohou b.ýt více ohroženi očkováním, pokud se některé nežádoucí účinky již projevily
u očkovaného sourozence. V takovém případěje nutné se o tuto pl'oblematiku dá|e zajímat a vélmi
obézřetně uvážit da|ší očkování přestože systém bezoh|edně nutí iq^o rodiče očkovat pod
hrozbou sankci jako jsou relativně Wsoké pokuty rcbo nepřijetí jejich děť do ško|ek' Pro t\^o
rodiče spo|ečnost připíavuie metodické pokyny, jak postupovat v něke4'ch tYpi.kých případech.
Na www.poockovafli.cz |ze nalézt napřft|ad dostupný náVod, jak správně zÍormu|ovat a podat
žádost o uznání Wjímky {výhrady) svědomí ve vztahu k povinnému očkování pro úče|y žádostí
o ořiietí do MŠ.

Existuje dá|e řada důvodů k maximální možné zdrženlivosti ve Ýztahu k ďkování žen
v těhotenství. Naše spo|ečnost vWÚí také akivitY toho typu, že předk|ádáme odborným
spo|ečnostem nové vědecké poznatky k uvážení a reviŽi stávajících opatření a doporučení'
V nedáVné době isme předloži|i odborným společnostem Velmi \.ýznamné, nové, vědecké
poznatky, které 5e nepřímo dotýkají imunologických rizik pro plod V těhotenství
a to v souvislostech známých také pÍo účinky Vakcín a očkování. Pouze dvě odborné spo|ečnosti
nám Všák odpovědě|y v tom nejobecnějším s|ova smys|u, žeje nutné problematiku sledovat. Česká
vakcino|ogická spo|ečnost se Wádřila ve smys|u. že li to nezajímá. Ministerstvo zdravotnictví
nereagovalo vůbec' Námi předložené podk|ady byly přitom zpracovány veImi pečlivě a obsahovaly
rozsáh|ý vědeclq' citačni aparát.

Ministerstvo zdravotnictví dá|e zamítlo žádost spo|ečnosti pacientú s nás|edky po očkování
o č|enswí v Pracovní komisi pro p.ob|ematiku ďkování. Na opětovnou žádost ze dne 15. 3. 2016
dosud neodpovědě|o. Je patrné, že naše činnost a an8ažovanost je nežádoucí a nežádaná
st.ukulami, které o těchto otázkách suverénně rozbodují. Pevně věříme, že veřejnost bude naše
akťvity vnímat zce|a opačným 7působem'
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