Zápis ze schůzky s poslankyní Brzobohatou a poslancem Kasalem
Místo:

Praha

Datum:

18. prosince 2019

Přítomni:

Andrea Brzobohatá, členka Výboru pro zdravotnictví a Petičního výboru
MUDr. David Kasal, MHA, člen Výboru pro zdravotnictví
Za Rozalio:
Martina Suchánková, předsedkyně spolku

Body jednání:

 Petice za odstranění diskriminace dětí v přístupu do kolektivů v rámci
povinného očkování

Zápis ze schůzky
M. Suchánková podala Petičnímu výboru Petici za odstranění diskriminace dětí v přístupu do kolektivů
v rámci povinného očkování. Její zpravodajkou se stala poslankyně A. Brzobohatá.
Schůzka byla primárně zaměřena na vysvětlení požadavků petice a návrhu dalších kroků.
Současné projednávání zákona o ochraně veřejného zdraví přináší možnost úprav v rámci omezení pro
předškolní i školní vzdělávání. Tato omezení se týkají školských zařízení a jejich úpravou se nijak
nemění statut povinného očkování. Právě proto vznikla výše zmíněná petice.
MUDr. Kasal uvedl, že pravidla jsou důležitá a musí být nastavena. Podle něj je jistě na diskusi, jak je
nastavit, ale hranice musí být určeny. Je nutno o nastavení jednat, vzájemně předložit argumenty a najít
vhodná řešení.
Suchánková popsala skupinu, na kterou omezení v zákoně dopadá. Kromě zcela neočkovaných to jsou
děti, které nejsou ještě doočkované a které mají zdravotní problémy. MUDr. Kasal požaduje tuto skupinu
kvantifikovat, ať je jasnější, kolika dětí a rodin se omezení týká.
Suchánková dále uvedla, že povinný předškolní rok, který je zaveden přes dva roky, ukázal, že společná
docházka dětí bez ohledu na očkování nepřinesla ve školách žádné problémy.
MUDr. Kasal popsal pátý rok věku jako zásadní pro vývoj imunity. Poté jsou podle něj děti odolnější,
proto je společná docházka s neočkovanými a nedoočkovanými dětmi neohrožuje. Suchánková uvedla,
že ve většině zařízení jsou třídy spojené, kdy do nich chodí děti od 2 do 7 let.
U ŠVP a zotavovacích akcí poukázala Suchánková na hranici 5 dnů a 30 dětí jako podmínku bezpečného
pobytu. MUDr. Kasal však trvá na opatření u delších akcí. I toto chce projednat s náměstkem ministra
zdravotnictví R. Prymulou.
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Za klíčový byl označen kvalitní zdroj informací pro laiky i odborníky. MZ slibovaný informační portál k
očkování velmi chybí.
Zkušenosti lékařů a pacientů jsou rozdílné, také proto vznikají mnohá nedorozumění. Pomohlo by
náhledy obou stran propojit a skrze to hledat řešení.
Suchánková předložila návrhy k náplni informačního webu k očkování, který Rozalio předalo v říjnu i
MZ. Poukázala na potřebu komplexního řešení celého systému očkování v ČR s tím, že takové řešení je
na širší diskusi a delší časový horizont.
Závěrem schůzky byl příslib dalšího jednání.
Předány dokumenty:
 Návrhy změn systému očkování vypracované spolkem Rozalio
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