Vážení občané,
tento týden konečně do naší ordinace dorazilo potřebné množství očkovací
látky proti covid-19. Konkrétně jde o vakcínu firmy AstraZeneca. Od příštího
týdne tedy již konečně můžeme rozjet očkování ve větším objemu. Co se
samotné vakcíny týká, nevidím jediný rozumný důvod se jí obávat více než
jakékoli jiného léku či vakcíny, a to nejenom proti covid-19. Informace z médií
považuji spíše za politicko-konkurenční boje, než skutečně zdravotní
problematiku. 30 trombóz z 18 milionů naočkovaných lidí – to je
pravděpodobnost 1:600000, tedy naprosto minimální, podobná běžné incidenci
této diagnózy v populaci i v době předcovidové - 5/1000000 obyvatel (je to
vlastně ještě méně). Dodnes nebyla prokázána souvislost s očkováním, mediální
hysterie však pokračuje dále a pokračuje tak i zbytečné strašení lidí.
Četli jste si možné nežádoucí účinky po očkování proti tetanu či chřipce? Máte
píchnutou Vactetu nebo Tetavax, Vaxigrip či Influvac? Je to pro vás důležité?
Četli jste si možné nežádoucí účinky v SPC? Četli jste si někdy příbalový leták
či SPC k Paralenu, Brufenu, Celaskonu…? Z dostupných informací by se daly
udělat zprávy tak hrůzostrašné, že by člověk mohl nabýt dojmu, že po jedné
tabletce je po něm. Víte, jaké jsou skutečné nežádoucí účinky Lexaurinu,
Neurolu, Zolpidemu a podobných svinstev, jimiž se naše populace láduje
ve velkém? O tom se ve zprávách, bohužel, tak nějak nemluví. A bohužel, místo
uklidnění obyvatelstva před obavami ze schválených vakcín, se zde „bojuje“
za pochybný neschválený Sputnik ve jménu „záchrany životů“.
Zkrátka charakteristikou dnešní doby není nedostatek informací, ale problém
zorientovat se v jejich záplavě. Slovy W. Rogerse – „Náš problém není v tom,
že toho víme málo. Náš problém je, že mnoho z toho, co víme, není pravda.”
Závěrem – účinná a bezpečná očkovací látka, kterou bych se nebál naočkovat
sebe, či své příbuzné, je vám nyní k dispozici v naší ordinaci. Jste-li v indikační
skupině, budeme vám volat, nebo zavolejte do ordinace vy nám.

Krásné jaro všem,
MUDr. Jan Žwak

