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 Stanovisko Vědecké rady ČLK k lékařům, kteří zpochybňují přínos vakcinace proti Covid 19 

 

Vědecká rada ČLK se znepokojením sleduje prohlášení některých lékařů, kteří zpochybňují přínos 

očkování proti COVID–19 a naopak straší veřejnost nepodloženými riziky, která jsou s očkováním 

údajně spojena. 

 

Vědecká rada se distancuje od názorů kolegů veřejně zpochybňujících přínos vakcinace proti 

COVID-19, a to bez ověřitelných vědeckých důkazů.  

 

Vědecká rada apeluje na tyto kolegy, aby nezapomínali na to, že lékaři jsou širokou veřejností 

považováni za odbornou autoritu a tím pádem mají jejich prohlášení na veřejnost silný dopad a 

radikální názory některých z nich bývají laickou veřejností často automaticky považovány za 

vědecky podložené. 

 

Informace podávané lékaři se mají striktně opírat o ověřitelná data a studie. Lékaři by při řešení 

medicínských problémů měli přispívat prohlášeními, založenými na ověřitelných faktech, a tím 

pomáhat ke snížení polarizace společnosti. 

 

Vědecká rada ČLK si je vědoma, že je důležité veřejnost pravdivě informovat o nežádoucích 

účincích očkování, tak jako ostatně u každé léčby. V případě onemocnění COVID-19 svědčí 

dosavadní dostupná data díky mortalitě choroby na jedné straně a současně minimálnímu výskytu 

nežádoucích účinků v důsledku očkování na straně druhé jednoznačně ve prospěch vakcinace. 

Vědecká rada ČLK proto důrazně doporučuje očkování proti COVID-19 všem občanům jako postup 

lege artis. 

 

Od zahájení očkování do 24. 8. 2021, kdy bylo v naší republice očkováno cca 5 400 000 obyvatel, 

bylo hlášeno 7 864 podezření na nežádoucí účinky, což činí 0,145 % očkovaných. Nejčastěji jsou 

hlášeny reakce v místě vpichu a celkové příznaky typu horečky, zimnice, únavy, bolesti hlavy či 

celkové slabosti. 

 

V důsledku onemocnění COVID–19 je u nás dosud (k 7. 9. 2021) registrováno 30 408 úmrtí při 

celkovém počtu 1 681 091 potvrzených případů (1,808 %). 

 

 

Schváleno Vědeckou radou ČLK dne 9. 9. 2021 
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