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V poslednom období médiá v honbe 

za senzáciami podliehajú falošnému 

pocitu plurality názorov a vyzývajú 

odborníkov k diskusiám 

s predstaviteľmi odporcov očkovania.

Prečo odmietam takúto 
diskusiu?



Neočakávané útoky 

Syndróm Perzského zálivu 
a 

pandemické adjuvantné vakcíny

 únava, depresie, výpadky pamäti, 
nedostatok sústredenia, nočné potenie, 
celková slabosť 

 u vojakov z prvej vojny s Irakom v roku 
1991

 vojaci boli očkovaní a zistili sa u nich  
protilátky proti skvalénu



Skvalen

 je prírodná látka, ktorá je súčasťou 

buniek ľudí, rastlín a zvierat

 emulzia skvalenu s povrchovo aktívnou 

látkou zvyšuje imunitnú odpoveď

 od roku 1997 bolo zaočkovaných 

22 miliónov osôb očkovacou látkou 

FLUAD (Chiron), ktorá obsahue skvalen

 neboli sledované žiadne vážne 

nežiadúce reakcie po podaní vakcín



Syndróm Perzského zálivu 

 má viac príčin –

◦ splodiny horiacich naftových vrtov 

◦ smog z motorov vojenskej techniky, 

◦ toxické nátery, pesticídy, 

◦ urán vyžiarený z plášťov delostreleckých 

granátov

◦ nervové plyny - sarín a yperit



Zjednodušovanie problematiky 

z neznalosti

„Drvivá väčšina tzv. chrípkou 

spôsobených úmrtí sú v 

skutočnosti úmrtia na bakteriálny 

zápal pľúc - možnú komplikáciu 

chrípky pri príliš slabom imunitnom 

systéme.“



www.nvic.org
Barbara Loe Fisher  je spoluzakladateľka 

a predsedníčka 

Národného vakcínového informačného centra, 

matka troch detí, 

spisovateľka 

rečníčka o očkovaní a otázkach informovaného 
súhlasu.

Počet príspevkov na blogu: http://vaccineawakening.blogspot.com

2006 - 74 

2007 - 72

2008 - 47

2009 - 18

2010 - 13

http://vaccineawakening.blogspot.com/


Argumentácia odporcov nie je 

založená vedeckých dôkazoch

J. J. Cannell, R. Vieth, J.C.Umhau, M.F.Holick, W.B.Grant,  S. 

Madronich, C.F.Garland, E. Giovannucci: Epidemic influenza 

and vitamin D,  REVIEW ARTICLE, Epidemiol. Infect., 2006 

Cambridge University Press

www.foodconsumer.org

Chrípka – očkovanie a vitamín D

http://www.foodconsumer.org/


Záver:

Je nepochybné, že vitamín D hrá úlohu 

v imunite, napriek tomu je predčasné 

odporúčať jeho užívanie na prevenciu 

i liečbu vírusových respiračných 

infekcií. Teória, že vitamín D 

ovplyvňuje priebeh infekcie musí byť 

ešte overená.



Ďalšie štúdie a dôkazy 

odporúčajú aj autori týchto 

odborných článkov:

Bartley J.:Vitamin D: emerging roles in infection and 

immunity. Expert Rev Anti Infect Ther. 2010 Dec;8(12):1359-69.

Yusupov E, Li-Ng M, Pollack S, Yeh JK, Mikhail M, Aloia JF.: 

Vitamin D and serum cytokines in a randomized clinical trial, 

Int J Endocrinol. 2010;2010. pii: 305054. Epub 2010 Aug 12.

Bartley J.: Vitamin D, innate immunity and upper respiratory 

tract infection, J Laryngol Otol. 2010 May;124(5):465-9. Epub

2010 Jan 13.

Gombart AF.: The vitamin D-antimicrobial peptide pathway 

and its role in protection against infection. Future Microbiol. 

2009 Nov;4(9):1151-65.



www.foodconsumer.org

Foodconsumer.org je online priestor pre 

novinky v oblasti výživy a zdravia.

Pozn: Napriek tomu, že naši prispievatelia sa snažia urobiť 

maximum na potvrdenie správnosti svojich tvrdení na 100%, 

nemôžeme to zaručiť vo všetkých prípadoch. V každom prípade 

by nemali byť informácie na našej webovej stránke 

chápané ako lekárske rady a nemali by sa  používať 

namiesto odborných služieb poskytovaných 

kvalifikovanými, resp. licencovanými zdravotníckymi 

pracovníkmi. 



www.naturalnews.com

Podľa údajov z VAERS (Sytém na 

hlásenie vedľajších účinkov vakcín) 

bolo k septembru 2010 s Gardasilom 

spojených:

 77 úmrtí 

 18 461 nežiadúcich reakcií

 Spolu bolo s očkovaním proti HPV 

spojených 137 úmrtí



vaers.hhs.gov
The Vaccine Adverse Event Reporting System

 Sytém na hlásenie vedľajších účinkov vakcín bol 

vytvorený Úradom pre potraviny a lieky (FDA) a 

Centrom pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) s 

cieľom získať hlásenia o vedľajších účinkoch, ktoré 

môžu mať súvislosť s vakcínami.. 

 VAERS údaje sú získané na základe pasívneho 

hlásenia a predstavujú neoverené informácie o 

poškodeniach zdravia, ktoré vznikli po očkovaní.



www.naturalnews.com



Ľudia radšej nechajú v lekárni 

desiatky € za rôzne výživové 

doplnky a prípravky paramedicíny, 

akoby nechali seba, alebo svoje 

dieťa očkovať očkovacou látkou, 

ktorú im hradí poisťovňa. 



Prípravky paramedicíny

Majú dve výhody:
 Nemajú nežiadúce účinky

 Vysokú účinnosť –

u zdravých 



Využívanie nešťastia rodičov detí 

chorých na chorobu, ktorej príčiny 

zatiaľ nie sú 

známe

František Šebej: „Antropozofia a škola, bludov stodola“ .týždeň 43/2006.

„Iracionalita číha na každú ľudskú 

nespokojnosť, 

na každé trápenie, 

na každé nepohodlie, 

aby ponúkla svoje bludy ako príjemné a 

pohodlné „alternatívne“ riešenie.“

http://www.tyzden.sk/


Odporcovia očkovania

 využívajú diskusie na svoju 

prezentáciu 

 nemajú zodpovednosť za zdravie 

verejnosti

 nejde o pluralitu, ale o zavádzanie 

verejnosti 

Astronóm tiež nediskutuje 

s astrológom a obaja sa 

zaujímajú o hviezdy!

v



Čo máme robiť?
 zvyšovať svoje vedomosti o

◦ nových vakcínach, 

◦ výsledkoch vedeckých štúdii 

◦ účinnosti a bezpečnosti vakcín

 zlepšovať sa v komunikácii 

 používať odborné argumenty pri diskusii 

s rodičmi a pacientami 

 Zachovať, aby o očkovaní rozhodovali 

len medicínsky vzdelaní odborníci na 

základe vedeckých dôkazov



 Diskutovať s verejnosťou –

◦ vysvetlovať princípy očkovania, 

◦ jeho potrebu pre ochranu zdravia, 

◦ riziká prekonania ochorenia,

◦ hlásiť, analyzovať a interpretovať 

nežiadúce reakcie po očkovaní 

◦ otvorene hovoriť o nežiadúcich účinkoch 

pretože 

žiadny medicínsky zásah nie je 

bez rizika!



Verejnosť by si mala urobiť názor na 

akýkoľvek problém v spoločnosti 

na základe argumentov odborníkov, 

nie na základe argumentov dobrých 

rečníkov a manipulátorov!



Exkluzívna reportáž z XVI. 

Vakcinačného dňa SR 

„Pozoruhodná je súbežná účasť MSD a 

Sanofi, keďže tieto dve firmy majú 

očividne veľa spoločného. Napr. jedna 

má na Slovensku registrovanú vakcínu 

Silgard a druhá Gardasil, hoci ide o 

presne tú istú vakcínu proti HPV.“

Ing. Marián Fillo, www.slobodavockovani.sk

http://www.slobodavockovani.sk/


Ďakujem za pozornosť!


