KNIHY O OČKOVANÍ
Keďže téma očkovania je veľmi široká, vyšlo k nej už množstvo publikácií. Tu uvádzam zoznam väčšej časti z nich. V krátkom popise nájdete aj môj pohľad
na danú knihu, ktorý som získal po jej prečítaní. Neskôr, ak mi to čas dovolí, ku každej knihe pribudne aj moja obšírnejšia laická recenzia.
Z doleuvedených kníh by som doporučoval nasledovné:
1.
2.
3.
4.
5.

Kto chce vedieť o očkovaniach a jeho prínosoch z pohľadu prevládajúceho názoru medicínskeho establišmentu, mal by si prečítať knihy: 1, 19
Kto chce vedieť niečo o histórii vakcín, mal by si prečítať knihy: 10, 23, 24, 25
Kto chce odborný výklad o vakcínach, mal by si prečítať knihy: 3, 15
Kto chce niečo vedieť o výhradách a kritike vakcín, môže to nájsť v knihách: 8, 11, 17
Kto chce počuť o protiargumenty na tvrdenia kritikov očkovania, nech si prečíta knihy: 12, 18 a 23
@Kamil Baďo
Postoj k očkovaniu:
Pozitíva
Výhrady

1.

Autor: Prof. MUDr. Jiří Beran, Prof. Mudr. Jiří Havlík DrSc a kol.
Rok vydania: 2008

Jazyk: Český

Krátky popis: Relatívne podrobná kniha o očkovaní. V prvej časti sa
dozviete všeobecné informácie o očkovaní. Druhá časť sa zaoberá
chorobami, proti ktorým sa očkuje.
Môj pohľad: Určite doporučujem túto knihu prečítať všetkým, čo sa o
očkovanie zaujímajú.
Ďalšie informácie: http://www.vakcinace.cz/

Postoj k očkovaniu:

Autor: Dr. med. Gerhard Buchwald
Rok vydania:1994

Pozitíva
Výhrady

2.

Jazyk: Český

Krátky popis: Kniha z nemeckého vakcinačného prostredia, plná
tabuliek a grafov. Popisuje vedľajšie účinky vakcín, zobrazuje
individuálne prípady poškodení po očkovaní. Predkladá štatistiky,
ktoré podľa autora dokazujú pokles chorôb pred zavedením očkovania.
Môj pohľad: Jedna z mála z kníh preložených do slovenčiny. Trochu
príliš zameraná na nemecké prostredie.
Ďalšie informácie: http://www.whale.to/vaccines/buchwald.html

Postoj k očkovaniu:
Pozitíva
Výhrady

3.

Autori: RNDr. Marek Petráš, MUDr. Ivana K. Lesná, Ph.D.
Rok vydania: 2010 - 3. vydanie

Jazyk: Český

Krátky popis: Kniha popisuje všetky bežné očkovania. Zameriava sa
očkovacie látky, hodnotí ich imunogenitu, perzistenciu,
kontraindikácie, vedľajšie účinky a pod.
Môj pohľad: Táto kniha je pre laikov trochu náročná a informácie v
nej obsiahnuté sú skôr určené pre odbornú verejnosť.
Ďalšie informácie: www.vakciny.net

Postoj k očkovaniu:

Autor: Iva Vranská Rojková
Rok vydania: 2009

Pozitíva
Výhrady

4.

Jazyk: Slovenský

Krátky popis: Kniha zo slovenského "antivakcinačného" prostredia,
ktorá sa pokúša beletristickou formou priblížiť slovenskej verejnosti
problematiku očkovania z odvrátenej stránky. Oveľa zaujímavejšia než
literárna stránka knihy je jej faktografické časť.
Môj pohľad: Kniha o sebe tvrdí, že by nemala chýbať v knižnici
zodpovedného rodiča. No keď tam chýbať bude, podľa mňa sa nič
nestane.
Ďalšie informácie: www.rizikaockovania.sk

Postoj k očkovaniu:

Autor: Dr. med. Robert S. Mendelsohn
Rok vydania: 1987

Pozitíva
Výhrady

5.

Jazyk: Český

Krátky popis: Kniha od amerického pediatra o tom, ako lekári
zbytočne predpisujú lieky, stanovujú zbytočné diagnózy a tým strašia
rodičov. Očkovaniu sa táto kniha venuje len v jednej kapitole.
Môj pohľad: Túto knihu si kľudne prečítajte, aj keď pozor na trochu
neaktuálne medicínske informácie. Autor je nepriateľom modernej
medicíny, niektoré jeho názory sú veľmi podivuhodné.
Ďalšie informácie: Robert Mendelsohn
http://www.whale.to/v/mendelsohn.html

Postoj k očkovaniu:
Pozitíva
Výhrady

6.

Autor: Neil Z. Miller
Rok vydania: 2008

Jazyk: Český

Krátky popis: Kniha z amerického antivakcinačného prostredia. Po jej
prečítaní budete mať pocit, že očkovaním svoje dieťa zabijete alebo
natrvalo zmrzačíte. Je to akýsi český extrakt z knihy Vaccine Safety
Manual.
Môj pohľad: Čítať ju s odstupom. Niektoré uvádzané údaje sú trochu
zavádzajúce.
Ďalšie informácie: http://www.whale.to/vaccines/miller.html

Postoj k očkovaniu:

Autor: Dr. John Virapen
Rok vydania: 2009

Pozitíva
Výhrady

7.

Jazyk: Slovenský

Krátky popis: "Spoveď" vyhodeného zamestnanca farmaceutickej
firmy o tom, ako podplácal pri snahe o predaj a registráciu liekov.
Očkovania sa táto kniha priamo nedotýka, ale niektorí sa na ňu
odvolávajú pri poukazovaní na praktiky "Big farmy" pri presadzovaní
očkovania. Autor sa však na iných fórach voči očkovaniu vyjadruje
negatívne.
Môj pohľad: Sú to vyhodené peniaze. Nedozviete sa nič, čo by ste už
nevedeli. Celá kniha je písaná formou JPP, neposkytuje žiadne
konkrétne údaje, či dôkazy.
Ďalšie informácie: http://john-virapen.com/en/home.html

Postoj k očkovaniu:

Autor: Dr. med. Martin Hirte
Rok vydania: prvé vydanie 2002

Pozitíva
Výhrady

8.

Jazyk: Český

Krátky popis: Autor je pediater, homeopat a alergológ sa snaží
priblížiť pozitíva aj negativa očkovania. Prináša rôzne argumenty a
štúdie, ktoré okrem prínosov dokladujú aj negatívne stránky – t.j. snaží
sa akýsi objektívny prístup k vakcinácii. Kniha je doplnená veľkým
množstvom referencií.
Môj pohľad: Závery tejto knihy sú veľmi často používané aj kritikmi
ockovania a preto je dobré mať ju prečítanú.

Postoj k očkovaniu:

Ďalšie informácie: http://www.martin-hirte.de/
Kritická recenzia: http://www.vakciny.net/AKTUALITY/akt_2010_05.htm
Autor: prof. Mudr. Jiří Beran CSc.
Rok vydania: 2006

Pozitíva
Výhrady

9.

Jazyk: Český

Krátky popis: Kniha ktorá poskytuje laickej verejnosti základné
informácie o očkovaní formou otázok a odpovedí.
Môj pohľad: Kniha je určená pre tých, ktorí hľadajú naozaj len
základné poznatky o očkovaní.
Ďalšie informácie: http://www.vakcinace.cz/

Postoj k očkovaniu:

Autor: Mary Dobson
Rok vydania: 2007

10.

Jazyk: Slovenský

Krátky popis: Trocha z histórie chorôb. Táto kniha s očkovaním
Kniha nie je venovaná priamo nesúvisí. Popisuje choroby, ktoré významne zasiahli do histórie
prioritne očkovaniu. ľudstva a výrazne ju ovplyvnili. V tejto publikácii sa okrem iného
dozviete aj o chorobách, ktoré ustúpili aj bez očkovania, hoci dovtedy
predstavovali smrteľnú hrozbu.
Môj pohľad: Veľmi zaujímavá kniha. Stojí za to si ju prečítať.
Postoj k očkovaniu:

Pozitíva
Výhrady

11.

Autor: Wendy Lydall
Rok vydania: 2009

Jazyk: Anglický

Krátky popis: Nazval by som ju tzv. antivakcinačnou klasikou.
Nájdete v nej všetky výhrady k očkovaniu, ako aj praktické rady
autorky, ktorej deti prekonali niektoré z chorôb, voči ktorým sa očkuje.
Môj pohľad: Táto kniha rozhodne stojí za prečítanie.
Ďalšie informácie: http://www.vaccinefreechild.com/

Postoj k očkovaniu:

Pozitíva
Výhrady

12.

Autor: Paul A. Offit
Rok vydania: 2011

Jazyk: Anglický

Krátky popis: Ide o odbornú obranu voči tvrdeniam antivakcinačného
hnutia. Autor na množstve odborných štúdií preukazuje omylné
tvrdenia kritikov ockovania. Ku kritikom ockovania sa stavia s
dešpektom, ich pohľady považuje za nevedecké a klamlivé. Odhaľuje
pozadie a motiváciu niektorých hlavných predstaviteľov
antivakcinačného hnutia v USA:
Môj pohľad: Táto kniha rozhodne stojí za prečítanie.

Ďalšie informácie: http://www.deadlychoicesbook.com/
Recenzia knihy: Deadly Choices
Postoj k očkovaniu:

Autor: Paul A. Offit
Rok vydania: 2008

Pozitíva
Výhrady

13.

Jazyk: Anglický

Krátky popis: Kniha, ktorá odmieta spojenie výskytu “ortute” s
autizmom. Na základe vedeckých štúdií predkladá dôkazy o
neexistencii prepojenia medzi týmito dvomi udalosťami. Spochybňuje
aj prípadovú štúdiu Dr. Wakefielda.
Môj pohľad: Zaujímavá kniha, aj keď z pohľadu povinného
očkovania v SR už trocha menej aktuálna, nakoľko by sa soli ortute už
v povinných vakcínach nachádzať nemali.
Ďalšie informácie: Autism`s False Prophets

Postoj k očkovaniu:

Autor: Paul A. Offit
Rok vydania: 2005

Pozitíva
Výhrady

14.

Jazyk: Anglický

Krátky popis: Ide o akýsi krátky exkurz do dejín ockovania. Popisuje
prípad, kedy vďaka nesprávne vyrobenej latke v Cutterových
laboratóriách došlo k šíreniu obrny a úmrtiam. Autor popisuje vznik
fondu na odškodnenie obetí, prenos zodpovednosti z firiem na štát a
rozoberá problematiku “viny bez pochybenia.”
Môj pohľad: Pokiaľ niekoho zaujíma história očkovania, tak je táto
kniha dobrý tip.
Ďalšie informácie: Cutter Incident
http://aje.oxfordjournals.org/content/78/1/16.extract

Postoj k očkovaniu:

Autor: Myron M. Levine a kol.
Rok vydania: 2010 – štvrté vydanie

Pozitíva
Výhrady

15.

Jazyk: Anglický

Krátky popis: Kompendium o očkovaní na viac ako 900 stranách.
Nájdete tu úplne všetko. Kniha sa predovšetkým zameriava na
budúcnosť vakcín. Dozviete sa o novopripravovaných vakcínach, o
metodikách ich skúšania, bezpečnosti, o nových adjuvantov a pod.
Môj pohľad: Táto kniha je určená pre odborníkov. Po jej prečítaní
budete vedieť, čo sa momentálne deje vo vývoji vakcinačného
odvetvia. Od jej nákupu môže odradiť cena, ktorá vrátane dopravy a
cla presiahne 600$. Preto o tejto knihe budem informovať
podrobnejšie, keď ju dočítam.
Ďalšie informácie: New Generation Vaccines

Postoj k očkovaniu:

Autor: Dan Olmsted and Mark Blaxill
Rok vydania: 2010

Pozitíva
Výhrady

16.

Jazyk: Anglický

Krátky popis: Ide o knihu, ktorá skúma prítomnosť a zvyšujúci sa
výskyt ortute v prostredí. Výskyt ortute spája s neurologickými
poruchami a autizmom.
Môj pohľad: Zaujímavá kniha, aj keď z pohľadu povinného
očkovania v SR už trocha menej aktuálna, nakoľko by sa soli ortute už
v povinných vakcínach nachádzať nemali.
Ďalšie informácie: http://www.ageofautism.com/

Postoj k očkovaniu:

Autor: Neil Z. Miller
Rok vydania: 2008

Pozitíva
Výhrady

17.

Jazyk: Anglický

Krátky popis: Ďalšia kniha z amerického antivakcinačného prostredia.
Po jej prečítaní budete mať pocit, že očkovaním svoje dieťa zabijete
alebo natrvalo zmrzačíte. Autor je novinárom, ktorý o sebe tvrdí, že
študuje očkovania v medicínskych žurnáloch už viac ako 20 rokov.
Kniha je bohato doplnená anotáciami na vedecké články a štúdie.
Môj pohľad: Čítať ju s nadhľadom. Niektoré uvádzané údaje sú
manipulatívnej povahy.
Ďalšie informácie: http://www.whale.to/vaccines/miller.html

Postoj k očkovaniu:

Autor: Martin G. Myers, Diego Pineda
Rok vydania: 2008

Pozitíva
Výhrady

18.

Jazyk: Anglický

Krátky popis: Rovnako ako v prípade “Deadly Choices” ide o
odbornú obranu voči tvrdeniam antivakcinačného hnutia. Autor
pediater na množstve odborných štúdií preukazuje omylné tvrdenia
kritikov očkovania ohľadom spojenia autizmu, astmy, cukrovky a
porúch správania s očkovaním.
Môj pohľad: Pokiaľ ste už prečítali Deadly Choices túto knihu čítať
nemusíte, jediný rozdiel je v tom, že autor rieši aj prípady astmy.
Ďalšie informácie: http://www.dovaccinescausethat.com/

Postoj k očkovaniu:

Autor: Jamie Loehr M.D.
Rok vydania: 2009

Pozitíva
Výhrady

19.

Jazyk: Anglický

Krátky popis: Kniha ktorá poskytuje laickej verejnosti základné
informácie o očkovaní formou otázok a odpovedí. Autor je pediatrom
malého mesta a po 18 rokoch vysvetľovania očkovania rodičom sa
rozhodol napísať túto knihu. Kniha je bez odkazov a referencií na
zdroje. Autor ockovania doporučuje, no zastáva pohľad, že rodičia sa
majú právo slobodne rozhodnúť aj za svoje deti.
Môj pohľad: Kniha je určená pre tých, ktorí hľadajú naozaj len
základné poznatky o očkovaní a takú nájdete aj v slovenčine či češtine.
Ďalšie informácie: Vaccine answer book on Google

Postoj k očkovaniu:

Autor: Sheri Tempenny
Rok vydania: 2009

Pozitíva
Výhrady

20.

Jazyk: Anglický

Krátky popis: Ako už názov hovorí, nič dobré sa o vakcínach v tejto
knihe nedozviete. Autorka (Osteopatka) v prvej časti vysvetľuje
negatívne stránky očkovania, aby v druhej časti poskytla akýsi návod,
ako sa vyhnúť očkovaniu z náboženských alebo filozofických
dôvodov.
Môj pohľad: Kniha je určená hlavne pre obyvateľov USA.
Ďalšie informácie: http://www.sayingnotovaccines.com/
http://drtenpenny.com/default.aspx

Postoj k očkovaniu:

Autor: Andrew J. Wakefield
Rok vydania: 2010

Pozitíva
Výhrady

21.

Jazyk: Anglický

Krátky popis: Kniha lekára gastroenterológa, ktorý vo svojom článku
v odbornom časopise Lancet naznačil možné spojenie autizmu s MMR
vakcínou. Neskôr mu za to odobrali lekársku licenciu. V knihe
rozoberá svoj prípad, čo všetko sa dialo po uverejnení tohto článku.
Celá kniha je o tom, čo a kto, kde napísal, povedal, poslal. Kde a kto
klamal, či nepovedal celú pravdu.
Môj pohľad: Kniha je pre mňa určitým sklamaním. Miesto toho, aby
svoje tvrdenia dokladal na ďalších štúdiách a medicínskych faktoch,
rieši personálne spory, klamstvá a zlyhania jednotlivcov či inštitúcií vo
svojom prípade. Túto knihu nemusíte mať.
Ďalšie informácie: http://www.callous-disregard.com/

Postoj k očkovaniu:

Autor: Michael Specter
Rok vydania: 2010

Pozitíva
Výhrady

22.

Jazyk: Anglický

Krátky popis: Kniha amerického novinára, ktorý poukazuje na
nedôveru laickej verejnosti k vedeckým údajom a odklon
k netradičným formám medicíny. Konštatuje, že súčasná verejnosť je
náchylná skôr veriť všelijakým konšpiratívnym teóriám, než vedeckým
faktom. Očkovania sa týka len jedna kapitola, v ktorej sa nič podstatné
nedozviete.
Môj pohľad: Kniha je zaujímavá, no pre pochopenie problematiky
očkovania nie veľmi prínosná.
Ďalšie informácie: Denialism

Postoj k očkovaniu:

Pozitíva
Výhrady

23.

Autor: Seth Mnookin
Rok vydania: 2010

Jazyk: Anglický

Krátky popis: Kniha ďalšieho amerického novinára, ktorý poukazuje
slabú, nevedeckú a v mnohom zavádzajúcu argumentáciu odporcov
očkovania. Je to obdoba knihy Deadly Choices.
Môj pohľad: Kniha je zaujímavá, no nie sú v nej žiadne prevratné
informácie, ktoré by neboli v iných knihách podobného zamerania.
Ďalšie informácie: The Panic Virus

Postoj k očkovaniu:

Autor: Paul A. Offit
Rok vydania: 2008

Pozitíva
Výhrady

24.

Jazyk: Anglický

Krátky popis: Óda na Maurica HIllemana, jedného z priekopníkov
vývoja vakcín. Autor prostredníctvom jeho života predkladá históriu
boja z infekčnými chorobami pomocou vakcín, popisuje aj kritické
obdobie odmietania vakcín až po súčasnosť.
Môj pohľad: Pokiaľ niekoho zaujíma história očkovania, tak je táto
kniha dobrý tip.
Ďalšie informácie: Vaccinated

Postoj k očkovaniu:

Autor: Arthur Allen
Rok vydania: 2007

Pozitíva
Výhrady

25.

Jazyk: Anglický

Krátky popis: Zatiaľ najkomplexnejšia kniha o ockovania z pohľadu
ďalšieho amerického novinára. Mapuje históriu ockovania od úplných
začiatkov po dnešok. Popisuje tak úspechy ako aj zlyhania vakcín.
Kriticky sa vyjadruje o popieračoch ockovania.
Môj pohľad: Veľmi dobra kniha. Doporučujem.
Ďalšie informácie: Vaccine

