
Súvisiaci článok Po Macronovom

Povinné očkovanie by v koalícii
neprešlo. Čo hovoria odborníci?
Povinne očkujú Francúzi či Rusi.

BRATISLAVA. Očkovanie proti covidu-19 bude vo Francúzsku povinné pre
všetkých zdravotníkov, kompletne sa musia zaočkovať do 15. septembra.

Úrady v Moskve nariadili očkovanie proti koronavírusu pracovníkom v
školstve, zdravotníctve či vo verejnej doprave, ale aj v službách, ktoré sa
starajú o veľký počet ľudí - napríklad aj kaderníkom.

Firmy tu zas dostali v júni nariadenie, že do
mesiaca majú mať 60 percent pracovníkov
zaočkovaných, za nedodržanie kvóty hrozia
pokuty.

Malta zvažovala, že do krajiny pustí len
osoby s očkovacím certifikátom, napokon
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prejave spadol registračný web.
Francúzi aj Chorváti hovoria o
povinnom očkovaní Čítajte 

však nezaočkovaní budú môcť prísť, no
pôjdu do karantény.

Zvýšiť počty zaočkovaných proti covidu-19, najmä v rizikovej skupine
seniorov, potrebuje aj Slovensko. Nad hranicou 50 rokov je nechránených
850-tisíc ľudí.

Počet prihlásených na prvú dávku vakcíny v čakárni za mesiac výrazne
klesol - zo 75-tisíc v polovici júna na 33-tisíc aktuálne prihlásených.

Napriek tomu, že druhou dávkou je na Slovensku zaočkovaných iba 32
percent obyvateľov, povinné očkovanie proti covidu-19 je na Slovensku
politicky nepriechodné.

Žiadny z lídrov koaličných strán povinné očkovanie proti covidu-19 jasne
nepodporil. Dobrovoľné ostáva očkovanie pre ľudí v drvivej väčšine krajín.

"Mojím cieľom je, aby sa ľudia rozhodli chrániť zdravie a život - tak svoj,
ako aj svojich blízkych - dobrovoľne," hovorí minister zdravotníctva a
nominant OĽaNO Vladimír Lengvarský. Povinné očkovanie si šéf rezortu
zdravotníctva nevie predstaviť ani pri vybraných skupinách ľudí, akými sú
napríklad zdravotníci.

Ešte v júni pritom Lengvarský pre Denník N povedal, že jednou z možností,
ako zlepšiť zaočkovanosť Slovenska, by mohlo byť povinné očkovanie
určitých skupín obyvateľov - niektorých zamestnaní či ľudí nad 60 rokov.

Oporu povinné očkovanie nemá

Povinné očkovanie, hoci iba pre zdravotníkov, odmietajú šéf SaS Richard
Sulík aj líder Sme rodina Boris Kollár. "Neviem si to predstaviť za žiadnych
okolností," hovorí Kollár.

"Touto cestou nejdeme," reaguje na možnosť povinnej vakcinácie aj
premiér Eduard Heger z OĽaNO. Premiér hovorí, že štát potrebuje ľuďom
vysvetľovať, prečo a ako si potrebujú chrániť zdravie.
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“

Ak by sa nakazili
zdravotníci, hrozí, že
môžu nakaziť aj svojich
pacientov. Ide tu teda o
ochranu zdravia
pacientov aj o
zabezpečenie fungovania
zdravotníckeho systému,
ktoré by mohlo byť
narušené karanténami a
péenkami zdravotníkov.

„

Peter Sabaka, infektológ

Taký efekt by mohla mať aj vhodná očkovacia kampaň. Minulý týždeň sa
však minister financií Igor Matovič z OĽaNO priznal, že peniaze na kampaň
ministrovi zdravotníctva neuvoľnil. Vyžiadal si detailnejšie informácie o
tom, v akých médiách a ako bude ministerstvo zdravotníctva objednávať
kampaň.

"Ministerstvo financií je v
prvom rade na to, aby
strážilo efektívne míňanie
našich verejných zdrojov a
prostriedkov. Nie na to, že
nakŕmime médiá bez
akýchkoľvek zliav a potom
médiá budú o mne pekne
písať a pekne vysielať, aký
som ja sladký a dobručký
minister," povedal Matovič.

Zatiaľ rezort financií
nespustil ani plánovanú
lotériu pre očkovaných či
bonusy pre tých, ktorí na
očkovanie presvedčia ďalších
ľudí. Začiatkom júla Matovič
vyhlásil, že by sa lotéria
mohla rozbehnúť do dvoch či
troch týždňov.

Skôr ako vytypovanie určitých skupín ľudí, pre ktorých by bolo očkovanie
povinné, by šéfka Za ľudí Veronika Remišová volila osobné pozvánky na
vakcínu pre starších ľudí či intenzívnu kampaň.

"Ak to odborníci odporučia a zaradenie medzi povinné očkovania navrhnú,
určite to treba zvážiť," dodáva k povinnosti očkovať sa proti covidu-19
Remišová.

https://www.sme.sk/os/51/igor-matovic
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Súvisiaci článok Tehotné bez
očkovania výnimku nedostanú, štát
nepovažuje tehotenstvo za prekážku
Čítajte 

Čo hovoria odborníci

Očkovanie proti covidu-19 by malo byť povinné minimálne pre seniorov,
ktorí sú najrizikovejšou skupinou, ale aj pre zdravotníkov, pracovníkov v
sociálnych službách či učiteľov - myslí si epidemiologička Alexandra
Bražinová. Vychádza z toho, že tieto profesie prichádzajú do kontaktu s
veľkým počtom ľudí.

Ak by sa Slovensko rozhodlo pre povinné očkovanie, najskôr to treba
zvážiť v prípade seniorov nad 60 rokov a zdravotníkov, hovorí aj infektológ
Peter Sabaka.

"Ak by sa nakazili zdravotníci, hrozí, že môžu
nakaziť aj svojich pacientov. Ide tu teda o
ochranu zdravia pacientov aj o
zabezpečenie fungovania zdravotníckeho
systému, ktoré by mohlo byť narušené
karanténami a péenkami zdravotníkov,"
dodáva Sabaka.

Pred zavedením povinného očkovania štát
ešte nevyčerpal iné možnosti, myslí si

matematik Richard Kollár, ktorý sa venuje šíreniu koronavírusu. Povinné
očkovanie však úplne nezavrhuje.

Stále sa však podľa neho dajú nájsť veľké skupiny ľudí so záujmom o
očkovanie, ak sa im sprístupnia nové možnosti. Stále si človek v
registračnom formulári nemôže vybrať čas a miesto očkovania, vo
vakcinačných centrách sa len teraz rozbieha možnosť prísť na očkovanie
bez toho, aby sa ľudia predtým registrovali. Fungovať by to postupne malo
vo všetkých krajoch.

"Ešte sme ani osobne alebo telefonicky nekontaktovali všetkých
obyvateľov Slovenska nad 70 rokov a neponúkli im možnosť sa zaočkovať
takto priamo, prípadne aj u nich doma, ak sú imobilní," dodáva Kollár.

https://domov.sme.sk/c/22698540/ockovanie-tehotenstvo-vynimka-karantena-cestovanie-koronavirus.html?ref=av-left


Súvisiaci článok Kollár: Chcete
tolerovať LGBTI, prečo my nemôžeme
rešpektovať antivaxerov? Čítajte 

Ministerstvo zdravotníctva neodpovedalo na otázku, či a kedy začne takto
seniorov oslovovať. Odvoláva sa na to, že spustilo očkovanie v
ambulanciách všeobecných lekárov, ktorým starší ľudia veria, a fungujú
výjazdové očkovacie tímy.

Ak sa napriek spomínaným opatreniam nepodarí zaočkovať toľko ľudí, aby
štúdie ukázali vybudovanú dostatočnú imunitu u viac ako 90 percent
ohrozených skupín, bude namieste uvažovať aj o povinnom očkovaní,
dodáva Kollár. A to v prípade zdravotníkov, učiteľov či pracovníkov
sociálnych služieb.

Môže štát očkovanie vynucovať?

Na Slovensku dlhodobo existujú povinné očkovania, ktoré podstupujú deti
- napríklad proti záškrtu či tuberkulóze. Súlad predpisov s ústavou už v
tomto prípade posudzoval aj Ústavný súd, ktorý vyhlásil, že stanovenie
povinného očkovania neporušuje Ústavu SR, a teda ani základné ľudské
práva, upozorňuje advokát kancelárie h&h partners Ivan Humeník.

"Zavedenie povinnosti podrobiť sa
očkovaniu netreba chápať ako vytvorenie
núteného očkovania ľudí. Aj v prípade
povinného detského očkovania je
predpokladom vakcinácie informovaný
súhlas zákonného zástupcu. Ak zákonný
zástupca s očkovaním nesúhlasí, tak mu
maximálne uložia pokutu," vysvetľuje
advokát.

Problém v povinnom očkovaní v prípade covidu-19 Humeník nevidí, ak štát
nepristúpi k neprimeraným trestom pre neočkovaných. Podobne ako v
prípade iných očkovaní by mohlo ísť o pokutu. "Štát by sa mal vyhnúť
prílišnej 'kriminalizácii' osoby, ktorá očkovanie odmieta, a obmedziť ju len
tam, kde je to zdôvodniteľné," dodáva advokát.

Vakcíny proti covidu-19 však na rozdiel od iných dostali od Európskej
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liekovej agentúry registráciu na núdzové použitie pre pandémiu, je
dočasná, no môže sa každý rok predlžovať.

Aj takáto podmienečná registrácia má však prísne kritériá a pri
porovnávaní rizika a prínosu lieku musí vždy prevažovať prínos.
Podmienečná registrácia je bežná pre lieky na zriedkavé alebo život
ohrozujúce choroby.

"Keďže z právneho hľadiska ide o registrovaný liek, s povinným očkovaním
sa to vôbec nevylučuje. V povinnom očkovaní podmienečne registrovanou
vakcínou nevidím problém. Akékoľvek účinné očkovanie je lepšie ako
žiadne," hovorí lekár a právnik Peter Kováč.

Všetko o koronavíruse a ochorení COVID-19

Sledujte priebeh pandémie koronavírusu minútu po minúte
Covid Automat: Tabuľka s aktuálnymi opatreniami a zákazmi
Počet zaočkovaných ľudí na Slovensku
Všetko o očkovaní vakcínou proti Covid-19 na Slovensku
Vývoj počtu nakazených a mapa šírenia koronavírusu
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