
Šedesát devět procent českých praktických lékařů se nechce nechat očkovat proti 
prasečí chřipce a varuje tak českou veřejnost před nežádoucími účinky vakcín. 

 
 
 Ministryně zdravotnictví ČR (http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Republic) Dana 
Jurásková (http://en.wikipedia.org/wiki/Dana_Jurásková) a Václav Moravec 
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Václav_Moravec) v pořadu Otázky Václava Moravce, ČT24,  6. 
prosince 2009 (http://www.ct24.cz/vysilani/2009/12/06/1126672097-209411030501206-
12:00-otazky-vaclava-moravce/): Rozporuplná prohlášení, nicméně pozitivní obrat vůči 
předcházející mediální masáži tzv. pro-vakcinaci. 
 
 Pan Moravec dle provedeného výzkumu: „69%“ českých praktických lékařů se 
„nechce nechat očkovat“ proti prasečí chřipce. „Většina dotázaných lékařů si myslí, že prasečí 
chřipka je mediální bublina.“ Vakcíny jsou „nedostatečně otestované“ a jsou zde „obavy 
z vedlejších účinků“. Prasečí chřipka „je svou závažností“ srovnatelná s běžnou chřipkou. Má 
chřipková epidemie „agresivnější“ průběh, než tomu bylo v předchozích letech ? 
 
 Paní Jurásková: „Pokud se podíváme na celková čísla, tak ne.“ Organizujeme po celé 
ČR „semináře“ ve spolupráci s „firmou“, která vakcíny vyrábí a snažíme se přesvědčit lékaře 
o prospěšnosti očkování.  
 
 Ministryně na druhé straně ale šokovala svým přístupem, když o praktických lékařích 
prohlásila: „Oni tvrdí naprosto nesmyslné informace.“  
 
 Ministryně zdravotnictví ČR totiž bezmezně věří závěrům zahraničních odborných 
institucí, které spolupracují s NWO (http://en.wikipedia.org/wiki/New_world_order_(politics), 
http://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Order_(conspiracy_theory)). „Vakcína má všechny 
atesty evropských autorit.“, uvedla. Evropská léková agentura, nebo-li Evropský úřad pro 
kontrolu léčiv (http://en.wikipedia.org/wiki/European_Medicines_Agency) a také Evropská 
rada (http://en.wikipedia.org/wiki/European_council) „nepustila“ tu „vakcínu k očkování“ bez 
náležitých kontrol a zkoušek. V ČR se tím také řídí náš Státní ústav pro kontrolu léčiv 
(http://www.sukl.cz). Proto se podle ní začalo s očkováním dětí až nyní, jelikož „byly 
dokončeny klinické studie, které prokazovaly, že to očkování je vpořádku“.  
 
 Pan Moravec: Evropský úřad pro kontrolu léčiv ale „upozorňuje“ že vakcíny nejsou 
zcela bezpečné (http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/praseci-chripka/vakcina-proti-chripce-
muze-u-deti-vyvolat-horecku_150668.html). Rizikové skupiny jsou děti od „šesti měsíců do 3 
let“. Týká se to vakcíny „Pandemrix“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Pandemrix), kterou se 
„očkuje i v ČR“. Tato vakcína „ne zcela prospívá“ právě výše zmíněné skupině malých dětí. 
 
 Paní Jurásková: „ČR zatím tyto kategorie dětí neočkuje.“ 
 
 Pan Moravec: „Nebude nakonec vakcín v ČR přebytek?“  
 
 Paní Jurásková: „Vláda ČR podle mého názoru velmi pragmaticky zhodnotila to 
riziko.“  
 
 Proti chřipce se podle ní dá jednoduše „ochránit svým způsobem života“ a není nutné 
se očkovat! A dále uvedla velmi důležité informace: Zatím je hlášeno „27“ případů mrtvých 
na prasečí chřipku a „všichni z těchto zemřelých měli nějaké chronické onemocnění“. Část 



těchto osob byla ve velmi vážném stavu a  „měla již své onemocnění v takovém stádiu, kdy 
bylo otázkou času, kdy dojde ke smrti a touto chřipkou se to zkomplikovalo nebo 
urychlilo.“ Ministryně uvedla, že ostatní státy mají hlavní vlnu prasečí chřipky „ten 
peak“ (http://en.wikipedia.org/wiki/Flu_season) již za sebou, nicméně „očkují nepřetržitě“. 
„Očkování bude samozřejmě pacienty chránit i proti té další vlně.“  
 
 Což je ovšem řadou vědeckých autorit zpochybňováno vzhledem k mutaci viru. 
Musely by totiž proběhnout další vlny nového očkování. Není zatím jasné, proč tedy vlády na 
celém světě pokračují v očkování, když už je tzv. „pandemie“ v jejich státech minulostí. 
Ptejme se. Uvažujme. 
 
         Mgr. Radek Přepiora 


