
Zápis ze schůzky s poslankyní Hanou Aulickou Jírovcovou

Místo: Praha

Datum: 28. listopadu 2019

Přítomni: Ing. Hana Aulická Jírovcová, členka Výboru pro zdravotnictví PSP ČR

Martina Suchánková, předsedkyně spolku Rozalio

Body jednání: - zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním
- návrhy změn zákona o ochraně veřejného zdraví

Zápis ze schůzky

Paní poslankyně je se situací v očkování dobře obeznámena a určité úpravy by viděla jako vhodné.
M. Suchánková poukázala, že sílící represe nepřináší dobré výsledky, ale situaci a názory všech
zúčastněných spíš radikalizuje.

Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

Paní  poslankyně  nesouhlasila  s  podobou,  ve  které  zákon  prošel,  tedy  omezení  náhrad
jen na nemajetkovou újmu a vypuštění majetkové újmy.

Návrhy změn zákona o ochraně veřejného zdraví

Martina Suchánková předložila paní poslankyni návrhy úprav zákona o ochraně veřejného zdraví.

Přijatelné pro paní poslankyni byly tyto návrhy:
- úprava termínu trvalé kontraindikace,
- možnost jezdit na ŠVP a zotavovací akce bez ohledu na stav očkování daného dítěte,
- možnost přijímat do školky i děti bez očkování proti hepatitidě typu B.

Nepřijatelné  je  pak  pro  pani  poslankyni  přijímat  do  školek  nebo  jen  do  soukromých  zařízení
všechny  děti  bez  omezení  očkováním.  Paní  poslankyně  nechce  zařízení  a  děti  v nich  takto
rozdělovat. Hledala by jinou možnost, jak brát ohled na nedoočkované děti, například přijímat děti
s individuálním očkovacím plánem.
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V navržené novele vidí další velký problém, a to v zařízeních, kam chodí velmi malé děti, které
ještě ani očkovací plán nemohou mít splněný. V tomto období je dítě rozočkováno, jak by to měl
lékař potvrzovat, ředitel školky kontrolovat, když se situace průběžně proměňuje.

Paní  poslankyně  situaci  projedná  s dalšími  kolegy  z  Výboru  pro  zdravotnictví  i  odborníky.
Především chce zajistit dobrou praxi v terénu. Lékaři mají být partnery pro své pacienty a měli
by být novou úpravou ochráněni, měl by jim být dán prostor pro vhodné nabídky očkovacích plánů
a pravomoc  pro  vystavení  potvrzení  dle  vlastního  uvážení  bez  obav.  Taková  úprava  by  mohla
být klíčem ke zlepšení situace a vztahu mezi pediatry a částí rodičů.
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