Izjava za javnost Združenja bodi ZDRAV
glede predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-B)

Združenje bodi ZDRAV nasprotuje sprejetju predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-B) po skrajšanem postopku.

V društvu z veliko zaskrbljenostjo
spremljamo podatke o strmem naraščanju
incidence avtizma. Podatki na priloženem
grafu so sicer iz Amerike, vendar pa tudi v
naših vrtcih in šolah opažamo enake
trende. Število se vsakih 5 let skoraj
podvoji. Zadnji podatek iz leta 2015
ugotavlja incidenco 1 od 46 otrok – leta
2020 torej lahko pričakujemo že 1 od 25
otrok, leta 2025 pa že 1 od 15 otrok. Čez
10 let torej lahko pričakujemo že 10 %
otrok z avtizmom.
10 % ??? !!! Ali bo država zmogla tak
porast dolgotrajno bolnih otrok z
avtizmom???
Znanost intenzivno išče vzroke za ta porast, obširne genetske raziskave niso dale odgovorov
in vse bolj se izkazuje, da so za porast v veliki meri odgovorni okoljski dejavniki. Tudi cepiva
se že dlje časa preiskuje glede možnega vpliva na porast avtizma, vendar pa raziskave niso
dale enoznačnega odgovora. Kljub temu medicinska stroka zagovarja stališče, da cepiva ne
povzročajo avtizma, po drugi strani pa je v tujini pravna stroka že v več primerih presodila
nasprotno in nekaterim otrokom z avtizmom prisodila odškodnino.
Tudi v Sloveniji imamo precej staršev, ki so pri svojih otrocih opazili razvoj posameznih
simptomov s spektra avtizma prav v času po cepljenju z obveznimi otroškimi cepivi. Pediatri
teh njihovih opažanj praviloma ne vpisujejo v zdravstvene kartone in tudi varuhinja
človekovih pravic to prakso označuje kot sporno ter posledično zapiše: »S svojo odločitvijo,
da določenega dejstva ne vpišejo v zdravstveno dokumentacijo, v kasnejšem postopku
onemogočijo objektivno dodatno presojo upravičenosti opustitve cepljenja, ki temelji na
zdravstveni dokumentaciji. Varuh ocenjuje, da bi morali zakon o nalezljivih boleznih v
omenjenem delu ustrezno dopolniti, še preden bi zaostrovali sankcije, ki bodo prizadele
necepljene otroke in njihove starše. Zato Varuh predlaga tehten razmislek pred odločitvijo o
nadaljnjem postopku sprejemanja predlagane zakonske novele...«

Zakonodajalec bi moral to mnenje varuhinje upoštevati – še sploh če vemo, da tudi nekateri
naši zdravstveni strokovnjaki ne izključujejo možnosti vpliva cepiv na porast avtizma:
- Dr. Marta Macedoni Lukšič, dr. med. – specialistka nevrologije, ekspert za avtizem:
»Za zdaj se ni potrdilo, da bi bilo zgolj cepivo povzročitelj avtizma, ne moremo pa izključiti,
da pri določenem odstotku gensko posebno ranljivih otrok ni možno tudi to.«
- Prof. dr. Miha Likar, dr. med. – ekspert imunologije (na vprašanje: Če vemo, da lahko
človek od cepiva umre, potem ne moremo izključiti neke manjše škode na zdravju, pa naj bo
to avtizem, paraliza…) odgovarja: »Ne, ne moreš izključiti. Ne moreš...«
- Prim. dr. Alfred B. Kobal, dr. med. – ekspert toksikologije tudi pravi, da cepiv ne
moremo izključiti. O avtizmu je v Zdravniškem vestniku objavil članek »Možni vpliv živega
srebra na patogenezo avtizma«, v katerem med drugim tudi pojasnjuje, na kakšen način bi
lahko škodljivo deloval timerosal, ki se kot konzervans dodaja v nekatera cepiva. Dodaja pa
tudi: »Če je otrok v času cepljenja s cepivi, ki vsebujejo tiomersal in aluminij, hkrati
izpostavljen še živemu srebru, svincu, kadmiju ali drugim kovinam ter organofosfornim
pesticidom iz okolja, poraste tveganje za moten razvoj kognitivnih in motoričnih funkcij in
motnje avtističnega spektra, kajti vsi ti toksini se seštevajo in delujejo sinergično…«
Združenje bodi ZDRAV zato ocenjuje, da bi bilo v tem trenutku zelo neodgovorno od
poslancev, če bi zaostrovali zakonodajo s področja cepljenja na tak način – po skrajšanem
postopku in brez resne javne razprave.
Pa še kratko pojasnilo glede našega interesa v tem postopku, saj se pogosto vsak pomislek
glede možnih stranskih učinkov cepiv označi kot del anti cepilne agende, ki z raznimi
teorijami zarot straši javnost.
Naši otroci so že cepljeni – lahko bi se mirno distancirali. Ampak ne oglašamo se zaradi naših
otrok. Niti zaradi naših vnukov, saj bodo naši otroci z avtizmom celo življenje potrebovali
pomoč in si ne bodo mogli ustvariti družine. Skrbi nas zaradi vaših zdravih otrok, ki jim grozi
avtizem. Če želimo resno opravljati svoje poslanstvo, ozaveščati javnost in aktivnosti usmeriti
tudi na področje preventive, potem smo dolžni spregovoriti. Drage poslanke in poslanci,
skrbi nas torej tudi zaradi vaših otrok in vaših vnukov. Na vas pa je, da se odločite – lahko
prisluhnete, lahko zamahnete z roko.
Morda kdo misli, da je še čas za sprenevedanje, ampak če se ne bomo takoj resno posvetili
iskanju vzrokov med vsemi okoljskimi faktorji, ki so jim otroci izpostavljeni že pred
porodom in v prvih letih življenja (brez izključevanja svetih krav), če ne bomo hitro zastavili
preventivnih ukrepov in poskusili zajeziti to epidemijo avtizma, potem se nam vsem skupaj
zelo slabo piše! Trenutna krivulja avtizma bo zelo hiter in neusmiljen sodnik.

Budanje, 18. 4. 2018
Danilo Koren
Združenje bodi ZDRAV

