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Stačí nahlédnout do zápisů jednání této komise uveřejněných na webu Ministerstva zdravotnictví:






Na zasedání 3. 11. 2010 NIKO kritizovala praxi oznamování nežádoucích účinků po vakcinaci, kdy se
Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) „požaduje hlásit jakékoliv reakce včetně těch, které nemusí mít
souvislost s vakcinací.“ NIKO k tomu uvádí, že „problematické je pak vyhodnocování takových hlášení,
v některých případech se hlásí i očekávané reakce.“ Z toho důvodu si NIKO dokonce na další jednání
pozvalo ředitele SÚKL. Jinými slovy komise kritizuje, že SÚKL sbírá pečlivě data o nežádoucích
reakcích vakcín, nikoliv jen o těch závažných a neočekávaných, a radši by chtěla mít nepřesné a
neúplné údaje. Paradoxně a proti zájmu očkovaných dětí komise zpochybňuje oznamování těch
reakcí, které nemusí mít souvislost s vakcinací. Jenže po schválení nové vakcíny se až na základě
oznamování všech reakcí při očkování populace mohou zjistit veškeré vedlejší účinky, které vakcína
má. Zjištění kompletních informací se tímto NIKO snaží bránit, z čehož mají prospěch výrobci.
Na zasedání 3. 6. 2011 se řešila možná náhrada hexavakcíny (Infanrix Hexa od firmy GSK)
pentavakcínou bez složky proti hepatitidě B, tuto změnu NIKO nedoporučuje. Přitom plošné očkování
novorozenců proti hepatitidě B kritizuje řada nezávislých odborníků a před jeho zavedením to
výslovně nedoporučila studie Státního zdravotního ústavu s názvem „Podklady pro strategii očkování
proti virové hepatitidě typu B v ČR“ zpracovaná odborníky pod vedením experta na hepatidiu dr.
Jaroslava Helcla. Jediným důvodem pro zachování očkování vakcínou proti 6 nemocem a jejich
nenahrazení šetrnější vakcínou proti 5 nemocem je patrně vyšší cena hexavakcíny.
Na zasedání 3. 6. 2011 NIKO doporučuje používat komerční vakcínu Priorix Tetra firmy GSK, přestože
tato obsahuje složku očkování proti planým neštovicím a toto očkování není u zdravých dětí ze
zdravých rodin vůbec indikováno. Firma GSK dodává na trh též jen samostatnou vakcínu proti planým
neštovicím (Varilrix), u které je v souhrnu údajů u přípravku omezena indikace pouze na děti, které
jsou ohroženy vážnými následky neštovic, nebo děti, které mají v rodině takovou osobu, která je
ohrožena touto nemocí. Pokud tedy tato složka s velmi omezenou indikací je včleněna do čtyřvakcíny
Priorix Tetra, pak je zřejmé, že ani tato vakcína není indikována u zdravých dětí a podávání složky
proti planým neštovicím je postupem non lege artis v rozporu se zájmem dítěte.
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Na zasedání 6. 9. 2011 NIKO nepřijatelným způsobem kritizuje očkovací centrum při FN Motol, že
v případech očkování dětí s alergií na vaječný bílek doporučuje vakcínu firmy GSK nahradit vakcínou
jiného výrobce a zpochybňuje odborný názor expertů tohoto očkovacího centra. Zde jde již o
zasahování do bezpečné lékařské praxe zcela zjevně v rozporu se zájmy očkovaných dětí.
Na zasedání 8. 11. 2011 NIKO odmítla žádost firmy Sanofi-Pasteur, aby i jejich vakcína byla zařazena
mezi přípravky pro použití v rámci stanoveného očkovacího kalendáře. Udržuje si tak jako výhradního
dodavatele vakcín firmu GSK. Pediatrům a rodičům se tak snaží znemožňovat použití jiné vakcíny,
přestože ta může být pro konkrétní dítě vhodnější.
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