
Zápis ze schůzky s poslancem Jiřím Ventrubou

Místo: Praha

Datum: 28. listopadu 2019

Přítomni: MUDr. Jiří Ventruba, CSc., člen Výboru pro zdravotnictví PSP ČR

Martina Suchánková, předsedkyně spolku Rozalio

Body jednání: - zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním
- možnosti úprav zákona o ochraně veřejného zdraví

Zápis ze schůzky

Na schůzce pan poslanec uvedl, že očkování má být nastaveno v rozumné míře. Není pro úplné
zdobrovolnění  očkování,  to  by  mělo  být  nastaveno  nanejvýš  rozumně,  rozdělené  na  vakcíny
povinné, doporučené a zcela na vůli pacienta. Nad mírou toho nejnutnějšího očkování je potřeba
se zamýšlet a vést debatu o jeho nastavení. Rozhodně by do těchto diskusí a jejich řešení neměly
promlouvat farmaceutické firmy.
Martina  Suchánková  poznamenala,  že  takové  řešení  je  zcela  v souladu  s naším  navrhovaným
řešením situace a poukázala na strategický dokument návrhů změn systému očkování v ČR, který
Rozalio vytvořilo již v roce 2016.

Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

Pan  poslanec  souhlasil  s  podobou,  ve  které  zákon  prošel,  tedy omezení  náhrad  jen  na  ztížení
společenského uplatnění.

Možnosti úprav zákona o ochraně veřejného zdraví

Martina Suchánková poukázala na to, že sílící represe nepřináší dobré výsledky, ale situaci a názory
všech zúčastněných spíš radikalizuje. Předložila panu poslanci návrhy možných úprav zákona.

Martina Suchánková popsala skupinu, na kterou omezení v zákoně dopadá, jejíž součástí jsou sice
děti zcela neočkované z vůle rodičů, ale především je to poměrně početná skupina nedoočkovaných
dětí a dětí se zdravotními problémy. Tyto děti nemohou chodit do školky a toto omezení negativně
dopadá i na rodiny těchto dětí.

Úprava  termínu  trvalé  kontraindikace  i  možnost  přijímat  do  školky  i  děti  bez  očkování  proti
hepatitidě typu B byly pro pana poslance přijatelné změny. Další návrhy ještě prostuduje.

Pan poslanec Ventruba nabídl možnost znovu se na něj  obrátit  a budou-li  návrhy rozumné, rád
je podpoří, pomůže s jejich prosazením.
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