
Deklarace lékařů k nátlaku na očkování

Nacházíme se v přelomové době. Právě nyní se rozhoduje o budoucnosti nás, budoucnosti
našich dětí  i  o budoucnosti  celého národa.  Medicínský problém je v současnosti  zneužíván k
prosazování  politických  a  ekonomických  cílů  za  současného  omezování  svobody  a
diskriminování  jedné  skupiny  lidí. Lidé  končí  v  nemocnicích  z  důvodů  nekompetentního
rozhodování,  hlásání  polopravd  a  lží,  zavádění  mnohdy  nelogických  až  iracionálních  opatření,
represí a neodůvodněných privilegií očkovaných. Politici za pomoci některých odborníků stavějí lidi
proti  lidem, děti proti  dětem, polarizují  společnost. Na současném bezútěšném stavu má bohužel
zásadní podíl jednostranné a nekritické informování médií.

Jsme obyčejní lékaři, kteří se dlouhé měsíce věnovali svým pacientům s vírou, že se situace
kolem  covid-19  zklidní  a  bude  řešena  po  diskusi  odborníků  konsenzuálně  a  zodpovědně  s  co
nejmenšími ztrátami na lidských životech, zdraví, psychice a fungování společnosti. Ve skutečnosti
jsme  však  svědky  narůstajícího  šíření  strachu  a  beznaděje,  ke  kterému  značně  přispívá  naše
stavovská organizace ČLK v čele s prezidentem dr. Kubkem. Nelze již jinak, než společně vyjádřit
jasný nesouhlas s vedením ČLK a oslovit veřejnost.

Na  základě  zveřejněných  dat  je  zcela  zřejmé,  že  očkování  nemá  efekt  na  vytvoření
kolektivní  imunity.  Musí  jasně  zaznít,  před  čím  očkování  může  chránit  a  kde  selhává.  Komu
očkování jednoznačně doporučit a u koho je nejen zbytečné, ale potenciálně rizikové. Očkovaní šíří
infekci, a tedy nelze nikoho emočně vydírat ani nutit k očkování z důvodu ochrany svých bližních.
Známe rizikový profil pacienta, u kterého je očkování schopno zabránit těžkému průběhu nemoci.
Současně víme, že pacienti, kteří v minulosti nákazu prodělali, neplní nemocnice, a očkování tedy u
nich má přínos zcela minimální. Pokud stát tvrdí, že epidemie ohrožuje chod nemocnic, a přitom se
nijak nesnaží zamezit šíření infekce očkovanými, dopouští se záměrného šíření epidemie.

U dětí a mladých zdravých má covid-19 v naprosté většině lehký průběh, již nyní jsou však u
nich  popsány  závažné  postvakcinační  nežádoucí  účinky  jako  myokarditida,  perikarditida,  riziko
mozkových příhod a jiných neurologických obtíží či poruch srážlivosti krve. Hlášen je prudký nárůst
podezření  na úmrtí  ve spojení  s  vakcinací  za období  2020–2021 v americkém vládním systému
VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System). To, co se již nyní ukazuje, však může být zatím
jen  pouhá  špička  ledovce.  O možných  dlouhodobých  nežádoucích  účincích  z  podstaty  krátkého
používání těchto genetických vakcín není známo nic. Například skrytě proběhlé myokarditidy mohou
být v čase příčinou rozvoje dilatační kardiomyopatie a srdečního selhání. V medicíně vždy platila
zásada předběžné opatrnosti, primum non nocere. Místo zahájení seriózní odborné diskuse na dané
téma je ústy dětských vakcinologů šířena pohádka o 100% bezpečnosti vakcinace dětí a mladistvých.
Může za takové situace skutečně zodpovědný lékař doporučit očkování dětem?

V Úmluvě o lidských právech a  biomedicíně v kapitole  II,  článku 5 se píše,  že jakýkoli
zákrok v oblasti  péče o zdraví je  možno provést  pouze za podmínky,  že k němu dotčená osoba
poskytla svobodný a informovaný souhlas. Přesto představenstvo ČLK vyvíjí tlak na uzákonění
povinného očkování  vakcínou,  u  které  bude testování  dokončeno  až  v  roce  2023. Jsme tak
svědky proměny z principu nepolitické profesní organizace ve zcela nepokrytě politickou účelovou
sílu, k čemuž nemá žádný mandát. Ze stavovské organizace, která má hájit zájmy lékařského stavu,
se stala organizace tvrdě a slepě prosazující jeden úzký názorový směr bez ohledu na oponentní
názory a vědeckou diskusi. Kdokoliv projeví jen trochu odlišný názor, je dehonestován či označen za
dezinformátora. K podpoře a šíření svého názoru využívá prezident Kubek časopisu ČLK Tempus
medicorum, jehož je zároveň šéfredaktorem. V něm neposkytuje vyvážený prostor spektru různých



odborných názorů, naopak publikuje texty příznivců očkování a články jemu spřátelených novinářů
dehonestující  lidi  s  jinými  názory.  Taková  kumulace  moci  je  nejen  v  lékařském  prostředí
nepřijatelná.

Ministerstvo zdravotnictví za podpory ČLK vyvíjí  ohromný tlak na všechny neočkované,
včetně těch, kteří nemoc prodělali a mnohdy mají přetrvávající vysoké titry protilátek. K tomu však
neexistuje medicínské opodstatnění. Zároveň neklade důraz na léčebné možnosti a nezbytnost včasné
péče a terapie na úrovni primární linie, jako účinné prevence zhoršení zdravotního stavu pacienta a
přetížení  lůžkových  kapacit,  a  to  zavedením  účinné  triáže  pacientů  včetně  použití  oxymetrů  v
domácím prostředí k odhadu progrese do možných závažných stavů. Místo toho jsou praktičtí lékaři
zavaleni množstvím zbytečných byrokratických úkonů.

Nesouhlasíme  s  doporučením  představenstva  ČLK  ohledně  povinné  celoplošné
vakcinace, ale i profesních skupin. Vyjadřujeme tímto respekt těm lékařům v představenstvu ČLK,
kteří  se  v  této  věci  zdrželi  hlasování.  Vyjadřujeme  jasný  nesouhlas  s  očkováním  dětí pro
převažující rizika nad benefitem a neznámé dlouhodobé nežádoucí účinky. Od postupu a stanovisek
ČLK se distancujeme!

Vraťme se k ars medicinae, umění léčit, které je kombinací medicíny založené na vědeckém
poznání, zkušenosti a empatii lékaře a právu pacienta rozhodovat o svém zdraví. My lékaři tu jsme
pro všechny, kteří potřebují naši pomoc.

Vraťme zpět do vztahu lékař-pacient důvěru, respekt, toleranci a slušnost.

28. listopadu 2021

MUDr. Jan Brodníček ,   praktický lékař, pneumolog
MUDr. Vladimír Čížek ,   lékař, angiolog, předseda etické komise
MUDr. Jana Gandalovičová ,   lékař, kardiolog
MUDr. Miloslav Kramný ,   praktický lékař
MUDr. Tomáš Lebenhart ,   lékař, homeopat
MUDr. Eva Makovská ,   praktický lékař
MUDr. Eliška Novotná ,   praktický lékař
prof. MUDr. Eliška Sovová PhD, MBA ,   přednosta  Kliniky  tělovýchovného  lékařství  a
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úvodní signatáři v abecedním pořadí

Více na www.deklaracelekaru.cz, kde je možné ji také podpořit podpisem.

http://www.deklaracelekaru.cz/

