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Nepřijat do MŠ i přes kontraindikaci k očkování
Náš syn Antonín K., kterému jsou 3 roky, trpí alergií na mléko, mlécné výrobky, vejce a letos pribyla nová
alergie na kvetoucí trávy, která nám dala opravdu zabrat.
Behem 1. roku života syn absolvoval všechna povinná ockování, vcetne PREVENARU13 (nepovinné ockování
prot pneumokoku). Jelikož se narodil predcasne, pediatricka mu stanovila individuální plán ockování.
Navrhla nám odložit ockování PRIORIX (povinné ockování prot spalnickám, príušnicím a zardenkám) do cca
3. narozenin. Vakcína PRIORIX totž obsahuje, mimo jiné, i vajecný bílek, na který je náš syn silne alergický. V
príbalovém letáku je dokonce uvedeno, že vakcína nesmí být aplikována jedincum s reakcí na vajecnou
bílkovinu. Synova lékarka nás upozornila na možnost alergické reakce po ockování, sama si netroufala
vakcínu aplikovat. Presto na nás velmi silne naléhala. Objednala nás tedy nakonec do fakultní nemocnice,
kde meli lékari posoudit, zda syna ockovat nebo ne.
Mezitm probehly zápisy do MŠ, a jelikož syn neabsolvoval všechna ockování dle platné vyhlášky, do
dnešního dne ho nechtejí prijmout do materské školy.
Po zápisu jsme se synem navštvili imunologa ve fakultní nemocnici a ten rozhodl, že syn nesmí být z
duvodu kontraindikace ockován vakcínou PRIORIX.
Bohužel paní reditelka z materské školy syna odmítá prijmout, dokud nebude kompletne naockovaný. Pro
tyhle det by prece mela existovat výjimka. Na podzim nastupuji zpet do zamestnání a velmi nám to
komplikuje situaci. Stále doufáme, že náš syn pujde v zárí do školky spolu s ostatními detmi.
Maminka Antonína K.
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Individuální očkovací plán do školky nestačí
Na uvod bych ráda napsala, že v drívejší dobe, jako bezdetná, jsem byla velkým prívržencem ockování.
Nechápala jsem ty, kterí se nechteli nechat naockovat vším, co bylo na trhu dostupné, chripkou pocínaje a
meningokokem konce. Ale clovek se vlivem událost́ mení, a mení i své názory.
O ockování jsem se zacala více zajímat teprve s narozením první dcery. Stále však jsem byla presvedcená, že
nemuže ublížit, verila jsem lékarum. Dbali jsme na to, aby v dobe ockování byla dcera naprosto zdravá,
stejne jako celá rodina. Ockování snášela celkem dobre, až na poslední dávku Priorixu. Zrejme toto byla ta
povestná poslední kapka − dceri se naprosto zhroutl imunitní systém. Pár dní po ockování dostala ošklivý
kašel, šla z virozy do virozy, až vše skoncilo zánetem mozkových blan z neznámého duvodu. Dcera ochrnula.
Podrobneji byl príbeh popsán v brožure c. 1 – Magdalenka nám ochrnula.
Na základe špatných zkušenost́ a vetší nemocnost u mladší dcerky jsme se rozhodli s manželem tuto

vakcínu mladší dceri zat́m nepodat. Mladší dcera byla už od miminka zahlenená, v pul roce mela
oboustranný zánet stredouší, dostala svá první antbiotka. Po nekolika mesících se vše opakovalo. Z tohoto
duvodu jí byla vakcinace zahájena až v 10 mesících. Do nekolika mesícu po ukoncení 3 dávek vakcíny se u
dcery objevil atopický ekzém. Jelikož se to stalo až po nekolika mesících, je souvislost s ockováním sporná.
Nicméne vše nasvedcuje tomu, že dcera již od miminka nemá dostatecnou imunitu. Po návšteve kožní
lékarky nám bylo mezi ctyrma ocima receno, že by byla v našem prípade velmi velmi opatrná. Máme silnou
rodinnou zátež. Já sama jsem v detství mela alergii na mléko a vejce (a byla jsem nekolikrát
hospitalizována).
Má mamka je astmatcka, bez léku se neobejde. Její sestra má tak rozsáhlý atopický ekzém, že jí casto
praskají i nehty na rukou...
Dcera mela nekolik ložisek ekzému, prevážne na nohou a na rukou. Proplakala nekolik dní a nocí, jak ji vše
pálilo.
Díky špatným zkušenostem u starší dcery, kvuli rodinné záteži a nemocnost mladší dcery se velmi bojíme ji
dále zatežovat vakcinací.
Pri podávání žádost o prijet́ do školky jsme podali Žádost o výjimku. Dodali jsme lékarské zprávy a naše
písemné stanovisko k odložení ockování.
S reditelkou jsme se nekolikrát sešly, vše podrobne probraly. Prý nás naprosto chápe a naši dceru by ráda
prijala.
Ovšem nestalo se tak. Od lékarky máme napsán individuální ockovací plán a potvrzen atopický ekzém.
Nestací to. Musí být uvedena formulka, že díte má TRVALÉ kontraindikace (což, jak mi bylo receno, ekzém
není − mám si pockat, a jakmile na tom bude líp, dát ji ihned doockovat). Jelikož se prý vakcinaci podrobují i
onkologicky nemocné det, je to „naše“ onemocnení vlastne „prkotna“. Co na tom, že nikdo netuší, jak by
mohla naše dcerka skoncit?
Co to znamená pro nás? Dcera je naprosto vyloucena z kolektvu ve školce, separována od vrstevníku, nemá
prístup do detských skupin. Mne koncí materská dovolená a nebudu mít možnost návratu do zamestnání.
Pracovala jsem praktcky ihned od skoncení strední školy, nepobírala jsem nikdy žádné dávky, jen nekolik
málo mesícu, než jsem nastoupila do prvního zamestnání. Na zaplacení soukromé školky nemáme
prostredky.
Budu nucena jít na urad práce a pobírat dávky, prestože bych mohla pracovat, a moc ráda.
Pro tyto prípady by mely existovat výjimky. Dle mého jsme udelali vše správne. Opravdu. Zamyslete se
prosím... Dali byste VY své díte za této situace ockovat? Ano, nejsme lékari, jsme jen milující rodice starající
se o své det 24 hodin denne. My jsme skutecne videli ten obrovský rozdíl pred a po ockování, jen my jsme
pecovali o starší dceru, když byla ochrnutá...
Bohužel patríme k tem nekolika málo procentum, u kterých se vakcinace zcela nepovedla... ale máme za to
dále trpet a být vyrazeni ze spolecnost?
Jana, Honza, skolacka Magdalenka a mladsí dcera Katerina
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