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Podle názoru mnoha v ědců povede o čkování novorozenc ů
proti VH-B k eradikaci této infekce, která každý rok
postihne zhruba 200. 000 Ameri čanů a 4-5 tisíc jich usmrtí.

Ale pár k řikloun ů tvrdí, aniž by k tomu m ěli by ť jen
skrovné v ědecké argumenty, že by se nem ěli o čkovat všichni
kojenci, nebo ť očkování m ůže vyvolávat onemocn ění
roztroušenou sklerózou, m ůže vést k syndromu náhlého úmrtí
dětí, ke vzniku autismu, diabetu a autoimunních nemocí. Tato
skupinka tvrdí, že masové o čkování prospívá jen ziskuchtivým
výrobc ům vakcíny.

Dalším argumentem protivník ů očkování je fakt, že
většinu osob infikovaných HBV p ředstavují injek ční
toxikomani a promiskuitní osoby. Podle jejich názoru by se
měly o čkovat místo všech kojenc ů jen tyto popula ční skupiny.

Epidemiologové na to namítají, že až u 40% infikovaných
HBV nelze zjistit zdroj a p řenos nákazy a že d ěti mladší
pěti let, i když tvo ří jen zlomek z po čtu infikovaných, mají
nejv ětší riziko získat chronickou VH-B a zem řít na cirhosu a
Ca jater.

Odpůrci vakcinace také žádají zrušení na řízení platícího
ve 42 státech USA, že d ěti musí být o čkovány proti VH-B
ješt ě před nástupem do základní školy. Upozor ňují rodi če, že
řada stát ů uznává zdravotní, náboženské a filozofické
důvody, které mohou využít proti povinnému o čkování. Do
svých snah zainteresovali ve řejné sd ělovací prost ředky, k
propagaci svých názor ů využívají internet a usilují o
získání podpory mezi legislativci.

Státní podvýbor pro trestní právo, drogovou politiku a
lidská práva projednával 18. 5. 1999 kauzu "Vakcína proti
VH-B: prospívá či poškozuje lidské zdraví ?" Podvýbor, jemuž
předsedal John L. Mica, vyslechl sv ědectví poškozených a
jejich rodi čů, p ředstavitel ů státu, vakcinolog ů i obhájc ů
obou stran. P ředseda uvedl, že slyšení nemá za ú čel odradit
rodi če od očkování jejich d ětí, ale má objasnit politické
otázky, jako p řípadný konflikt zájm ů státu a farmaceutického
pr ůmyslu, nebo jak se osv ědčuje systém hlášení nežádoucích
povakcina čních reakcí a zda zp ůsob odškod ňování vakcinací
poškozených osob je p řiměřený.

M. Belkin, p řesv ědčený o tom, že o čkování bylo p ří činou
smrti jeho dcerky, uvedl, že kojenci jsou vystavováni riziku
nebezpe čných reakcí z d ůvodu ochrany starší populace: "Tém ěř
každý novorozenec v Americe je dnes vítán p ři p říchodu na
sv ět injekcí vakcíny proti pohlavn ě přenosné nemoci, která
jej neohrožuje. A to proto, že zdravotní ú řady nejsou
schopny donutit k o čkování spodinu spole čnosti, prostitutky,
homosexuály a promiskuitní osoby. To je p ří čina
univerzálního o čkování všech d ětí".



Ale sv ědkyn ě Karen, členka Spole čnosti rodi čů dětí s
chronickou infek ční nemocí, zd ůraznila riziko vyplývající
pro neo čkované d ěti p ři styku s d ětmi-nosi či HBV, nebo u
nichž se o nosi čství ješt ě neví. Sv ědkyn ě neuvedla své celé
jméno, nebo ť její osmiletý synek prožil VH-B a nyní se bojí,
že bude v kolek-
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tivu vystaven ústrk ům. "Můj chlapec vás m ůže infikovat p ři
užití spole čného zubního kartá čku na tábo ře, pokousáním,
pot řísn ěním hra ček a p ředmět ů svou krví, nebo p ři zápasech a
dětských rva čkách atd. Existují mladí, asymptomati čtí, dosud
neodhalení nosi či viru. Infikované d ěti a mladiství se b ěžně
stýkaj í i s vašimi d ětmi".

Na to opá čil Belkin, pro č se tedy rad ěji nezjiš ťuje
infekce HBV u rodi ček místo o čkování všech novorozenc ů.
Odpověděl si na to však sám když uvedl, že d ůvody jsou
nejspíše ekonomické a že jak výrobci vakcín, tak
představitelé státu a léka ři mají v ětší zájem o vakcinaci,
než o vyšet řování.

Není pochyb o tom, že SmithKline Beecham a Merck & Co
Inc, výrobci vakcíny, na ní zna čně vyd ělávají. Centrum
kontroly a prevence nemocí (CDC) uvedlo, že stát nakupuje
jednu dávku vakcíny proti VH-B asi za 9 dolar ů, ale cena pro
privátní sektor činí asi 22 dolar ů. Vynásobíte-li si cenu
t řemi, což je základní o čkovací schema proti VH-B a p řidáte
k ní náklady o čkujícího léka ře, musíte ješt ě to celé
vynásobit tém ěř čty řmi miliony d ětí, které se každý rok v
USA narodí. Zisk výrobc ů vakcíny je z řejmý a to ješt ě není
zapo čítán zisk z prodeje a licencí v zahrani čí.

Pokud se týká skríningu rodi ček na infekci HBV uvedlo
CDC, že velká v ětšina z asi 30. 000 kojenc ů a dětí,
infikovaných HBV p řed zavedením pravidelného o čkování
novorozenc ů, se nenarodila nosi čkám HBV.

Ředitel odboru hepatitíd p ři CDC, Harold S. Margolis,
potvrdil, že vakcína je bezpe čná a její nezávadnost je
trvale sledována. Uvedl výsledky n ěkolika studií, které
nepotvrdily p ří činnou souvislost o čkování proti VH-B se
závažnými neurologickými následky, jako je zán ět N. opticus
a syndrom Guillain-Barré. Zmínil s e i o p ředběžných
výsledcích francouzských a anglických studií, které
neprokázaly signifikantní souvislost o čkování proti VH-B se
vznikem roztroušené sklerózy.

Margolis také p řipomenul, že roku 1992, což byl prvý
úplný rok po zavedení všeobecného o čkování novorozenc ů proti
VH-B, bylo hlášeno 4. 800 p řípad ů náhlého úmrtí kojenc ů, p ři
čemž proo čkovanost kojenc ů byla v té dob ě jen 8%. V r. 1996
stoupla proo čkovanost na 82% a po čet náhlých úmrtí kojenc ů
klesl na 3. 000.

"Rutinní o čkování kojenc ů je osv ědčený postup k
předcházení p řenosu závažných infekcí a chronických
jaterních nemocí. Pouze vysokou proo čkovaností našich d ětí
můžeme optimáln ě chránit nejen je, ale také celou
spole čnost", uvedl Margolis.

Diskuze kolem bezpe čnosti vakcíny proti VH-B je jen
částí mnohem širších protest ů odpůrc ů očkování. P ři r ůzných
příležitostech zpochyb ňují bezpe čnost řady vakcín, v četn ě
vakcíny proti varicele nebo kombinované vakcíny proti
spalni čkám, p říušnicím a zard ěnkám. P ři slyšení v této kauze
profesor S. Katz uvedl své p řesv ědčení, že bude-li rodi čům
dána možnost nesouhlasit s o čkováním a bude-li nutno



poskytovat jim p řed očkováním podrobné informace, pak se
můžeme rozlou čit s nad ějí na eradikaci VH-B i jiných
infekcí. D ůkazem je situace v USA, kdy p řes dostupnost
bezpe čné a účinné spalni čkové vakcíny od konce šedesátých
let stále ješt ě dochází k opakování epidemií spalni ček.
Pří činou je nízká proo čkovanost, pohybující se mezi 60 - 70
%, zap ří čin ěná tím, že s o čkováním musí souhlasit rodi če.
Doslovn ě řekl: "Mohu vás ujistit na základ ě zkušeností z USA
i z jiných stát ů, že pokud se
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nebudeme snažit o dosažení vysoké proo čkovanosti, op ět se u
nás rozší ří závažné infekce. N ěkteré vyvolají epidemie a
jiné, jako t řeba VH-B, u nichž se poškození zdraví t řeba
ihned neprojeví, povedou ke chronickým onemocn ěním, cirhóze
a rakovin ě jater. "

V tomto prvém stání se ješt ě podvýbor nedobral kone čného
rozhodnutí. P ředseda Mica na řídil další stání, speciáln ě
zaměřené na dodržování zásad odškod ňování osob, postižených
povakcina čními nežádoucími následky.

Doplněk překladatele
Za 42 let praxe jsem se nejednou setkal s r ůznými

odpůrci o čkování. Jen málo jejich názor ů a tvrzení
vyvolávalo shovívavý úsm ěv. V ětšinou volili taktiku mrtvého
brouka, nereagovali na pozvánky k o čkování a doufali, že nás
omrzí čekání, že na n ě zapomeneme. Tady sta čila výdrž a
využití tehdy platných p ředpis ů o poskytování p řídavk ů "za
řádnou pé či" o d ěti, nebo o p ředložení dokladu o o čkování
před přijetím do d ětského kolektivu.

Agresivn ější rodi če, v ětšinou soustavn ě ohlupovaní
členové n ěkterých sekt, nebo naivn ě důvěřiví čtená ři
časopis ů jako byla Tina nebo Reflex (co je vytišt ěno musí
být p řece pravda !), p řemohla jen autorita zákona a trestní
postih.

Nejsložit ější však byl odpor k o čkování mezi samotnými
zdravotníky a jejich rodinami. Jakoby jakékoli zdravotnické
vzd ělání a zam ěření bylo sou časn ě puncem neomylnosti i v
otázce imunizace. Ke cti pediatr ů musím říct, že mezi nimi
byli takoví "odborníci" velkou výjimkou. Ale nemohu
zapomenout na jednoho p řednostu odd ělení biochemie, který v
době zahájení vakcinace pracovník ů biochemických odd ělení
siln ě nedostatkovou vakcínou proti VH-B ostentativn ě
očkování odmítl nejen za sebe, ale i za celé odd ělení. P ři
vážném pohovoru a opakovaném jednání s ním tvrdil, že četl o
nákaze stovek o čkovanc ů AIDS, obsaženým v podávané o čkovací
látce. Prokázalo se, že číst skute čně uměl, ale jen český a
bídn ě i ruský text. Co to bylo za shán ění literatury,
překlad ů odborných statí a výsledk ů studií, projednávání
účinnosti desaktiva čních postup ů při výrob ě vakcíny . . . .
Nejvíce nám pomohlo jeho odvolání z funkce. A nebyli to vždy
jen mladší a nezkušení pracovníci. Řekl bych, že tém ěř
beznad ějné bylo p řesv ědčovat starší pracovníky, zejména ve
vedoucích funkcích.

Nedávné dv ěst ěpadesátileté výro čí od Goethova narození
mi p řipom ělo jednu z jeho hlubokých úvah, kterou jen co do
autorství mali čko poopravuji:

Sta ří jsme - ale jsme také chyt ří ?



Johan Wolfgang Alzheimer


