Antivakcinačné aktivity
legislatíva a právo

Oleár Vladimír
Černáková Beata
Avdičová Mária

25 February, 2010

Imunizácia je…
…nielen právom ale i povinnosťou

spoločnosti. Je neakceptovateľné
mať kapacity chrániť život a zdravie
a nevyužiť to .
Carol Bellamy
Výkonný riaditeľ
UNICEF
25 February, 2010

• Lekár je povinný ponúknuť pacientovi prevenciu a liečbu
ochorenia podľa najnovších dostupných poznatkov vedy
(zákon 576/2004 Zz.)
• Ak existuje efektívna možnosť prevencie ochorenia
očkovaním je povinnosť lekára o takejto možnosti informovať
(pacienta , rodičov, zákonných zástupcov)
• Morálnou a ekonomickou otázkou pre spoločnosť – vládu,
parlament je bezplatné poskytnutie prevencie pre čo najširšiu
populáciu
• Etický konflikt medzi záujmom spločnosti – komunity a
individuálnym záujmom = vznik antivakcinačných lobby
• Zodpovednosť za očkovanie detí a iných nesvojprávnych
osôb musí garantovať spoločnosť
25 February, 2010

Organizácia antivakcinácie
Kampane proti očkovaniu sú vo svete bežné a takmer všetky vyspelé krajiny s nimi
už majú vlastné skúsenosti
Kto ich organizuje?
Spontánne akcie jednotlivcov (najmä rodičov)
Organizované akcie : jednotlivci a skupiny ktorí majú podobnú charakteristiku:
homeopati, vegetariáni, makrobiotici, esoterici, prírodní liečitelia, alternatívna
medicína,astrológovia, odborníci na celostnú medicínu, a pod.

V Slovenskej republike ?
Organizovaná skupina pod názvom „Iniciatíva pre uvedomenie si rizík
očkovania“ = podobné „profesné“ zloženie
Kto ich financuje ???? ( web stránky, turné tzv. Dr ( mikropaleotológ)
Schreiberovej, príprava „poslaneckých“ návrhov zmeny legislstívy (spracovaných do
paragrafovej podoby) medialne kampane v printových médiach , vstupy
(bezplatné???) do TV v najsledovanejších časoch….
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WHO IS WHO ????
Ing. Vranská Rojková
Novinár – náboženské listy
Sektársky „nádych“
Bratislava
Bez foto
MUDr. Peter Hrabčák ,
gynekológ
Bratislava

Ing Vranic Valentino, PhD,
informatik
Bratislava

Mgr. Bačíková Viera
Učiteľka MŠ
Bratislava
Bez foto
Mgr. Mušková Ľudmila
Učiteľka , poslanec NR SR
Kysucke Nové Mesto
Bratislava
Schreiber Viera RNDr..
Mikropaleontológia ....
Austrália slovenská emigrantka
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Ing. Peter Bezemek
Chemik – analytik
Majiteľ nakladateľstva AEON
Homeopat, ezoterik a angeológ.....
Banská Bystrica
Bez foto

Zo stanov združenia

1. Ciele združenia sú:
(a) ustanovenie a udržanie slobody volby ockovania,
(b) zabezpecenie úplného informovania o rizikách spojených s ockovaním
a
(c) zabránenie diskriminácii a sankcionovaniu v súvislosti s odmietnutím očkovania.
2. V zmysle ustanovenia a udržania slobody volby ockovania združenie

bude vyvíjat aktivity smerujúce k:
(a) ustanoveniu slobodnej volby ockovania pre všetkých obcanov,

(b) ustanoveniu práva rodicov rozhodnút o ockovaní svojich detí a
(c) ustanoveniu práva lekárov odmietnut vykonávanie ockovania.
3. V zmysle zabránenia diskriminácii a sankcionovaniu v súvislosti s ockovaním združenie bude vyvíjat aktivity
smerujúce k:
(a) zrušeniu uplatnovania akýchkolvek sankcií voci obcanom v prípade odmietnutia ockovania,
(b) zrušeniu uplatnovania akýchkolvek sankcií voci lekárom v prípade odmietnutia vykonávat ockovanie a
(c) odstráneniu podmienovania akýchkolvek práv obcanov ockovaním.
4. V zmysle zabezpecenia úplného informovania o všetkých aspektoch ockovania, združenie bude vyvíjat aktivity
smerujúce k:
(a) ustanoveniu povinnosti lekárov informovat obcanov o rizikách spojených s ockovaním,
(b) zabezpeceniu informovania samotných lekárov o týchto rizikách a
(c) zabezpeceniu informovania širokej verejnosti.
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Pre naplnenie týchto cieľom je ale nevyhnutný zásah do legislatívy SR !!!!

Angažovanosť v antivakcinácii
•Jednotlivci zakladajú združenia – väčšinou sú
medzi nimi homeopati, prírodovedci, ale aj lekári ,
farmaceuti , novinári .
•Angažujú sa aj rodičia deti s nežiadúcimi reakciami
po očkovaní (najmä vysokoškolsky vzdelané matky)
•Tak isto psychopatickí jedinci, ktorí sa chcú
realizovať na verejnosti za každú cenu
•Sofistikovanie postupov – mediálna podpora , vstup
do politických aktivít – zákony, vyhlášky a pos. parlament, MZ SR , - Mušková
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Spôsoby prezentácie
• Prezentácia: populárne časopisy –
najčastejšie orientované na určitý okruh
čitateliek (žien), rozhlas , televízia, v
poslednom čase však najmä internet /
niekoľko desiatok – stoviek www stránok
v rôznych jazykoch/
• Facebook !!!
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Počet prezentácii na
www.rizikaockovania.sk = web
Iniciatívy
• 2006 založenie
občianského združenia
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Proti očkovaniu

„Vyváženosť“ spravodajstva o očkovaní ....
Za očkovanie

•
Miško po očkovaní dostal cukrovku
09.12.2009
•
Maruška po očkovaní dostala cukrovku
09.12.2009
•
Valentino Vranič z Iniciatívy za uvedomenie si rizík očkovania
09.12.2009
•
Poslankyňa Ľudmila Mušková o odškodnom za následky očkovania
09.12.2009
•

•
Štefan Zelník (SNS) o odškodnení za očkovanie
09.12.2009
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18.03.2009 - 15:46 | joj.sk/TV JOJ, Petra Dišková
Simonke spôsobilo rakovinu vraj povinné očkovanie
V priebehu iba pár dní sa už druhá mamička ozvala s podozrením, že povinné
očkovanie jej dieťaťa mu spôsobilo vážne zdravotné problémy. V prvom prípade
sa z chlapca stal vraj vinou očkovania diabetik, ktorý si teraz musí štyrikrát
denne pichať inzulín, pravidelne kontrolovať hladinu cukru v krvi a držať prísnu
diétu. V druhom prípadne malo ročné dievčatko dostať dokonca rakovinu.
Iba rok a pol stará Simonka po povinnom očkovaní mala podľa slov rodičov prudkú reakciu.
Podľa nich to bol prvý signál predtým, ako jej začal rásť nádor.
25 February, 2010

Miško do očkovania nemal žiadne príznaky cukrovky. Po injekcii sa však všetko zmenilo. (Foto: TV Markíza)
MIŠKO A MARUŠKA DOSTALI PO OČKOVANÍ CUKROVKU

Povinné očkovanie nesie so sebou riziká. Michal (13) dostal cukrovku
potom, ako absolvoval očkovanie. Jeho matka je presvedčená, že práve
ono zapríčinilo vznik choroby.
Úrady priamu súvislosť odmietajú, no vo svete sa vedú diskusie o
rizikách očkovania. Ani lekári ale nie sú v názoroch jednotní. "Keď
máte zdravé dieťa a v podstate hodinu po očkovaní dostane
nejakú chorobu, tak neviem ešte aký dôkaz kto by chcel," povedala TV
Markíza v auguste tohto roku matka Michala Janka Klimková. - O
tom, ako zničilo očkovanie život jednej roztlieskavačke čítajte TU!
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http://tvnoviny.sk/spravy/domace/ublizilo-vam-ockovanie-stat-vas-neodskodni-2.html

Trojročná Maruška je nevyliečiteľne chorá. Pred rokom jej
diagnostikovali cukrovku, to znamená 4-krát denne pichnúť inzulín
a dodržiavať prísnu diétu. Matka s lekárkou začali pátrať po tom, čo
sa udialo, keď na dievčatku spozorovali zmeny. Bolo to očkovanie.
VIAC SA O DEŤOCH A NÁSLEDKOCH OČKOVANIA
DOZVIETE V PRILOŽENÝCH VIDEÁCH.
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Odmietnutie povinného očkovania
manuál najmä pre rodičov
, preložili, doplnili, pozmenili a pre slovenské pomery upravili Ing.

Peter Bezemek a JUDr.

Andrej Cifra.
Chcete napadnúť vyhlášku MZ SR, ktorá stanovuje povinnosť očkovania na
ústavnom súde. V akom štádiu je táto iniciatíva?
Hľadáme vhodný spôsob. Konzultovali sme zatiaľ vec s ministrom spravodlivosti a ešte
čakáme na jeho vyjadrenie. Potom by sme sa rozhodli.
Úrad verejného zdravotníctva začal konať tak, že predvoláva ľudí. Ak by s tým niekto išiel
na súd a príslušný právnik sa sťažoval, že to nie je v súlade s ústavou, sudca by už musel
podať vec na ústavný súd. Mimochodom tých predvolaní je veľmi málo, pritom vieme, že
ÚVZ vie o oveľa viac prípadoch. Oni predvolávajú selektívne niektorých,
pravdepodobne, aby ich zastrašili.
Damián Kuzmovič predstaviteľ :
Kampaň za pravdu v medicíne
Rediguje :
www.zdravie.sro.sk
http://campaignfortruth.com/home.htm
www.badatel.sk

Skupina pani Martiny Vinjarovej s názvom Riziká očkovania detí:
http://www.facebook.com/group.php?gid=116966290245&ref=mf
http://burkert.blog.sme.sk/c/176810/Povinne-ockovanie-Nie-je-tosilna-kava.html
http://cukrovka.zdravie.sk/sz/666/t554318/p7/ockovanie-a-autoimunitneochorenia.html
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http://www.euractiv.sk/zdravotnictvo/interview/valentino-vrani-ockovanie-je-dogma-013125&minisection=off

Alternatívy existujú?????
Podľa Dariny Štúrovej väčšina detí očkovanie proti 11 chorobám
v priebehu dvoch rokov zvládne.
„má dobré výsledky aj s homeopatickým očkovaním. „Existujú
homeopaticky spracované očkovacie látky, takzvané nozódy
týchto vakcín, ktoré v praxi homeopatickí lekári podávajú s
dobrým účinkom proti jednotlivým ochoreniam,“ vysvetľuje
Darina Štúrová. Vo svete sú publikované vedecké štúdie, ktoré
potvrdili účinok takýchto očkovacích látok.......(?????)
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„politické“ aktivity združenia
Od roku 2006 systematická spolupráca s poslankyňou NR SR Mgr. Muškovou
Ľudmilou na zmenách v legislatíve :

2.2.2006 predložená novela zákona o verejnom zdravotníctve,
Poslankyňa Ľudmila Mušková predložila pozmeňovací návrh, ktorý vypustil
povinnosť prezentovať absolvovanie očkovania pred nástupom do
kolektívneho zariadeniať. NR SR pozmeňovací návrh Ľ. Muškovej na
svojom februárovom zasadaní schválila, to znamená, že sa zatiaľ podarilo
zabrániť tomu, aby bol zakázaný nástup nezaočkovaných detí do škôlky a
školy. - intervencia priamo na zdravotníckom výbore NR SR i s
aktivistkou iniciatívy ing. Vranskou Rojkovou
30.4.2007 „poradňa „ ako neočkovať a vyhnúť sa právnym dôsledkom – pre
verejnosť ale i pre lekárov.... Angažovanie právnika
24.5.2007 Poslankyňa Ľudmila Mušková 17. mája vyniesla v Národnej rade SR
interpeláciu ministra zdravotníctva v súvislosti s narastajúcim výskytom
komplikácii po očkovaní novorodencov proti TBC, v ktorej žiadala o
upustenie od tohto očkovania ako je to napr. v Nemecku alebo Švédsku.
25 February, 2010

„politické“ aktivity združenia
- Medzirezortné pripomienkové konanie pre vyhlášku o prenosných chorobách
– vstup p. Muškovej s požiadavkami vypustiť termín povinného očkovania
a zaviesť pre všetky očkovania dobrovoľnosť , úplná liberalizácia
imunizačného programu bez akýchkoľvek konsekvencii pre rodičov i
lekárov ....
24.8.2008 Je očkovanie podľa platnej legislatívy na Slovensku naozaj povinné? –
priamy atak na legislatívu o očkovaní

11.10.2008 Vyhlásenie - Očkovanie na Slovensku nie je povinné na základe
zrušenia rozhodnutia regionálneho úradu verejného zdravotníctva o udelení
pokuty matke za odmietnutie očkovania jej syna. Rozhodnutie vydal hlavný
hygienik (a priamo potvrdil, že očkovanie na Slovensku nie je povinné
11.02 2009 pozmeňovací návrh p. Muškovej zákon č. 577/2004 vypustenie
očkovania z pteventívnych prehliadok tak aby nebola povinnosť
absolvovať určené základné očkovanie pri nástupe do škôlky a vypustiť
sankcie zo zákona o sociálnych dávkach : rodič ktorý nedá svoje dieťa
zaočkovať nemá právo na sociálne dávky.....
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„politické“ aktivity združenia
Marec 2009 podanie sťažnosti ing. Klimkovej na UDZS za poškodenie dieťaťa očkovaním (
DM1)
Máj: Opakované podanie sťažnosti na RÚVZ a prokuratúru
September : Podanie žiadosti o mimosúdne vyrovnanie zo strany ÚVZ SR na 1 000 000
Euro
8.12.2009 poslanecký návrh Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky
Ľudmily MUŠKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení zákona č.
99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov

•

Snahou návrhu je vytvorenie priestoru pre možnosť odškodenia osôb postihnutých
nepredpokladanými negatívnymi dôsledkami očkovania

•
•
•

§12b
Uznanie poškodenia očkovaním
Na uznanie poškodenia očkovaním postačuje pravdepodobnosť príčinnej
súvislosti. Ak táto pravdepodobnosť nevyvstáva len preto, lebo o príčine konštatovanej
choroby vládne v lekárskej vede nevedomosť, môže byť so súhlasom ministerstva uznané
poškodenie na zdraví ako dôsledok poškodenia očkovaním. Súhlas ministerstva môže byť
udelený aj všeobecne. Súhlas ministerstva môže byť vzatý späť v prípade, ak sa
nepochybne preukáže, že poškodenie na zdraví alebo smrť nie sú dôsledkom očkovania.
Už vyplatené odškodnenie sa nevracia..
25 February, 2010

Závery:
Antivakcinačná lobby sa na Slovensku významne zaktivizovala
Organizácia aktivít prešla od spontánnych k plánovanej kampani

Darí sa im rozširovať členskú základňu i počet prívržencov najmä z radov
vysokoškolsky vzdelaných ľudí a mladých ľudí !!!
Antivakcinačná lobby má nečakane vysokú podporu médii - organizácia
mediálnej politiky cestou profesionálnych novinárov
Vysoká aktivita na internete ( stále sa zvyšuje) obsadenie stránok s
názvom , očkovanie , rizikaočkovania, ale i iných stránok a blogov a v
poslednom čase i FACEBOOK
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Závery:
Podporovanie a INICIOVANIE rodičov detí u ktorých je akákoľvek
súvislosť s očkovaním a zdravím dieťaťa na náhradu nákladov a
odškodnenie ( najčastejšie mimosúdnou cestou) = snaha o
pravdepodobnostný princíp odškodnenia - právne poradenstvo
Snaha prezentovať sa i na odborných medicínskych fórach ( zjazd
imunoalergológov, slovenská spoločnosť pre farmakoekonomiku a
pod.)
Otvorené aktivity pri ovplyvňovaní odbornej i všeobecnej
legislatívy a to na úrovni :
- zákonov ( parlament ) MPK , priamo poslaneckými návrhami
(nepredvídateľné!!!!) nielen zdravotnícke ale i občianské právo
- vyhlášok a odborných usmernení ( MZ SR - priamo alebo cestou
MPK)
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Všetci zdravotníci podcenili nebezpečenstvo
antivakcinačnej lobby už v roku 2000
Zanedbanie edukácie zdravotníckej verejnosti
Významné ovplyvňovanie verejnej mienky
osobnými postojmi niektorých zdravotníkov k
očkovaniu

Nedostatočná resp. žiadna organizovaná aktívna
„osvetová“ mediálna kampaň zo strany verejného
zdravotníctva – zlá mediálna politika pre podporu
imunizačného
programu
25 February, 2010

Ďakujeme za pozornosť
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