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den poškozených očkováním - 3. čeřven.

Jsem šr"ýcarská dětská lékařka a jiŽ více než 30 Iet se zají&íÍn o rizika očkovrání. Napsala jsem na

toto téma několik knih včettrě knihy s &izvem ''Dobré zdmví neočkovaných dětí.'. Neměli bychom
zapomínat na to, že meá jinými nrisledky očkoÝiní típí mnoho dětí regesiwím autismem, často po

očkování vakcínou MMR (Živá vakcína proti spalničkrám' píušnicím a zarděnkrám). Autismus již
není považován za psychiattickou poruchg ale za onernocnění iatoxikací způsobené wějšími vlily
(těžké kolry, očkovríní, elektromagnetické zíření)' symptomy auÍismu se fudíž dají zmímit a
zdÍavotní stav zlepšit pomocí určiých detoxikačních opatření.

Akce Zaoal svíčku ie velmi vítanou iniciativou.

Dr. FraÍlgoise Beltioud

Případ pětiměsíční Ayany' ktení byla očkována současně dvěma vakcínarni, TnfanŤixem hexa a
Plevenalem 13, zemřela o dva měsíce později'

Ye Francií je povinné očkovriní ploti ť9m nemocem: tetanq á{škrhr a čemému kďli, děti mají bý
očkovány do l8. měsíce věku. Běžně se však pouŽivá vícesložková vakcína Zdravá pětiměsíčni

Ayana byla na kontrole u pediatra očkoviáaa současně dvěma vakcínami, Infanrixem hexa a

Prevenarem I 3-

Nrís1edující den dostala Ayana vysoké horečky, až 42,5 "C' Matka volala ošetřujícímu lékaři' který
dopolučil analgetika a vlažné koupele. ale nedoporučil návštěvu pohotovosti. Podle jeho slov je

teplůtka po očkování zceIabéžná'

Holčička začata bý nehybrrrí. 6. květrra se rodiče roáodlí navštívít pohotovost. Vzhledem ke
křečím dítě hospitatizovali a nasadili kyslík a antibiotika. Zdravotní stav dítěte se úíle áoršoval'
Bylo uvederro do umělého splínku.

Rodiče si přizvali soudního znalce, kteý došel k závěru' že u ďtěte došlo k nezvratnému poškození
mozku. Po 40 dnech v kómafu rodiče dovolili lékařům ďtě odpojit od plicní ventilace. Po 15 dnech
15. července holěička zemřela'

Po jejím úrrlÍtí byla lYdžnakrá1*lá zpráv4 Že došlo k úrmti ''po velmi .vysoké horečce následované

křečemi po očkoviání.,' Zádné rlalší iďormace o podaných vakcínrích nebyly zrníněny.

Podte odbomíku' jak se dalo čekat. došlo k tragické shodě okohosti, a to přesto, že příbalová

iďormace k Infanrixu hexa zÍniňuje více než 800 mofuých nežádoucích reakcí včetně křečí'

encefalitidy a nrálrlé smrti. I pŤesto' že stáe znějí varovné blasy pŤoti očkování více vakcírrami

najednou' protože n7šují riziko nežridoucích .eakcí. stáe zůstává očkoyání více vakcínami součástí

očkovacího kďendríŤe.

J-Piene Auffuet



Zpravodaj SÚI(Lu

. ''Nejčastéji hlášeÍým neurologicklým nežrídoucim účbkem bylo stejně jako v loce 2014 naruŠeni
psychomotorického vývoje vč. nalušení Ťeči, které bylo na}úlášeno v 66 případech. Hlášení byla ve
38 případech zaslrá:na zdravomickjmi pÍacovíílry, ve 28 připadech blášení zaslali pacienti.3
pacieítskí blášení byla pofurzena lékařem. V průběhu loňského a letošDího roku probihalo na
základě hlášených NÚ z CR celoewopské přehodnocení tohoto nežrídoucího účinku jako

bezpďnostního signríúu' Podle dostupných údajů nelze nyní signá potvrdit ani .v)'loučit' protože

celkový počet případů je omezený ve vztáhu k množství podaných d,ívek vakcíny a v rrrnoha

případech nejsou dosfupná dala kva1itní a úplná z toho důvodu nelze Y současné době uzavřít, zda
poruchy psychomoto.ického l"ývoje mohou souviset s po&íním hexavakcíny, tento moŽný
neádoucí účinek však bude nadále peč1ivě monitotov.1n'''
. '.Další častěji blášenou neuologickou reakcí byla apatie (33 reakcí), 21 reakcí bylo potvrzeao
lékďem, 12 reakcí bylo nahlášeno pacienty bez potu.zení lékďe' Apatie nepatří mezi popsané NU v
sPc hexavakcíny, v hlášeírích byla nejčastěji uváděna spolu s nespavostí a poruchami
psychomotorického vývoje..'
. '.Na základě blášeni podezření na NU' ktení jsme přijali z^ t. 2015, sle-dujeme v současné době
jako podezření na možný noý signál ňziko poruchy psychomotorického v'poje ve vztahu k
očkovrání (zejména po bexavakcíně), dáko apatie a vznik nebo áoršení atopického ekzému. o
vztahu těchto reakcí k očkování nelze v současné době udětat žÁdÍ|ý zÁvěÍ' Další dobŤe

dokumentovaná túíšení podeďení na q'to reakce mají pro nďe hodnocení klíčový význam.'.

http:/lTrww.sukl,cz,/sukvinformacrii-zpravodaj-nezadouci'ucinky-leciv-2-2016

Z připrayoYaných iufotmací o možuých neurologických postiženích po očkování na
www.Poockovani,cz

neurologické: áchvaty, kolaps /šok/, Keče, synkopa - kítkodobá ztráta vědomí. jiné staw
bezvědomí nebo nedostatl':u vědomí
nejistá ch'ůze, hypotonická epizod& . stay snížení svalového napětí krÁtce či dlouze trvající'
neobryklé pohyby, ztráta již naučených pohyboYých dovedEost (dítě např. přest.[e zvedat
hl.vičku, nedokáže pást koníčky, přetáčet se aj.), dyspraxie. porucha pohyboyých funkcí Ev.
hrubé i jemné motorilry( nemotorné dítě)
neob\Tk}ý pláč /tzY. encefďitický/. několikahodínový neutišitelný křik > 3 hodiny
neobvyklá spatie ná podněty, čletry rodiný úpadek ve rývoji jak mentálDim tak i pohybovém'
změny v chování' podrážděnost' h}Teraktivita
dysfrááe . ztráta či porucha výoje řeči, dysfonie - ztníta lúasu
poruchy spánku, n€obrYk|á spaYost (narkolepsie - neobrTk]é upadání do hlubokého spánku
např. při běžné denní čilEosti)' ne'spavost
záněty iďekčního i neinfekčního původu - encefalitida (zínět mozku), meningitída (zínět
mozkových blan)' v1pouklá fontanela jako projeY otol.u mozku, zánět očního ner\'rl zinět lícÍtího

nen,rl, ocbmuri wáře, záoéljednobo/\ ice nervú
encefa1omyelitida (onemocněÍrí mozl:u a míchy. kdy docluízí k rozpadu myelinu, tedy buněk tvořící
podpůmou a \"ýživovou tkr{ň okolo nervových buněk. Ty po rozpadu myelinu také hynou a dochl2í
k neurologic$m poruchrírn ťumého rozsahu a typu), např' ozhoušeíá sHerosa, Guillain.Barré
syndronr, AIs aj., ocbmutí
encefalopatie (poškození mozku z nejrůznějších pŤíčin. úedostalkem Lfslíkq ot.avou těžkými
kovy, selhánim jater aj.), neuropatie . porucha nenri rryžilrrjící určitou čá5t těla s bolestí, poruchou
citlivosti a ochabováním svďstva např. brachiiálniho plexu - homí končeúna' neuralgie - bolestivost.
k1erá má příčinu v poIuše úa úrovni nervového vedení
ztÍáta paměti' ztráta reflexů
epilepsie - křeč, pohledy mimq záchvaty' krátké ztráty vědomí aj'


