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Z ajímavé výsledky přinesla
nedávná studie Národního

ústavu duševního zdraví. Bě-
hem pandemie podle ní trojná-
sobně přibylo depresí a výrazně
vzrostl i počet sebevražedných
myšlenek. Obrana proti psychic-
kým obtížím je přitom zdánlivě
jednoduchá.
„Především bychom neměli

zanedbávat vzájemnou komuni-
kaci,“ říká ředitel ústavu, profe-
sor Cyril Höschl. „Ať už komu-
nikujeme v rámci rodiny, se sou-
sedem přes plot, anebo s přáteli
prostřednictvím počítače nebo
mobilu.“
Vyhýbat bychom se podle

jeho názoru měli různým konspi-
račním teoriím a důvěřovat pou-
ze informacím z ověřených zdro-
jů. Neposlouchat celé dny horo-
rové zprávy o počtu mrtvých
a raději se věnovat různoro-
dým činnostem. Konflikty neře-
šit zvýšenou konzumací alkoho-
lu nebo jiných drog. Omezit tuč-
ná i sladká jídla a dopřát si dosta-
tek spánku a pohybu. Pohyb je
totiž osvědčenou prevencí nejen
obezity, ale i depresí. mat

Po internetu kolují téměř
úsměvné informace
o vakcínách s tajným čipem.
Najít se tu však dají také
poplašné zprávy o úmrtích
po očkování proti covidu.

IVANA MATYÁŠOVÁ

N
ežádoucí reakce se
mohou objevit po
podání jakéhokoliv
léku či vakcíny. Oč-
kovací látka proti

covidu-19 není v tomto směru vý-
jimkou. Nečekané reakce by
však rozhodně neměly být důvo-
dem k panice. Už proto, že mo-
hou mít leckdy velmi prosté vy-
světlení.
„V současnosti očkujeme nej-

zranitelnější a nejrizikovější skupi-
nu seniorů,“ konstatuje doktorka
Hana Cabrnochová, místopředsed-
kyně České vakcinologické společ-
nosti „Nejednou to bývají chronic-

ky nemocní lidé lidé s řadou zdra-
votních komplikací.“
Po samotném očkování mívají

podle jejích slov nežádoucích
účinků jen minimálně. Mohou se
však virem snadno nakazit den
nebo dva před očkováním, dříve
než si jejich tělo stihne vytvořit
potřebné protilátky. A nemoc pak
u nich mívá mnohem závažnější
průběh než u mladších lidí.
Na životě je kromě toho mo-

hou ohrozit také vážné zdravotní
problémy, kterými trpěli už před
vakcinací. Všechny tyto okolnos-
ti je třeba podle slov paní doktor-
ky zvažovat předtím, než začne-
me šířit poplašné zprávy o tom,
že očkování připravilo některé
lidi o život.

Podezření, anebo problém?
Pokud lékař u pacienta po očková-
ní zaznamená nežádoucí reakci,
měl by o tom informovat Státní
ústav pro kontrolu léčiv. Zmíněné
oznámení tam musí posoudit ko-
mise nezávislých odborníků. Prá-

vě oni rozhodnou o tom, zda jde
v daném případě o pouhé podezře-
ní, anebo o reálné nežádoucí účin-
ky po aplikaci očkovací látky.
Tato pravidla platí u jakéhoko-

liv očkování, tedy i u toho proti
covidu-19. Ke konci února apliko-
vali čeští lékaři svým pacientům
více než 600 tisíc dávek vakcín.
Ve Státním ústavu pro kontrolu lé-
čiv zaznamenali 996 hlášení
o možných nežádoucích účincích
těchto očkovacích látek. V osmi
případech oznamovatelé vyslovi-
li podezření na možnou souvis-
lost očkování s úmrtím pacienta.
„Výskyt nežádoucích účinků je

prakticky srovnatelný s tím, kolik
jich bývá hlášeno u některých po-
vinných očkování, stále jde o pou-
hé desetiny procent z celkového
počtu podaných dávek,“ srovná-
vá místopředsedkyně České vak-
cinologické společnosti. „Navíc
nešlo o žádné neočekávané reak-
ce, které bychom mohli považo-
vat za varovný bezpečnostní sig-
nál.“

K nejčastějším nežádoucím re-
akcím zatím patří bolestivost
v místě vpichu, dočasná bolest
svalů, kloubů, únava nebo krátko-
době zvýšená teplota. Na mnohé
z těchto možných obtíží konec-
konců upozorňují už výrobci oč-
kovacích látek v příbalových letá-
cích k vakcínám. Obzvlášť pečli-
vě odborníci posuzují podezření
na možná úmrtí v souvislosti s oč-
kováním.

Riziko pro imunitu?
Na internetu se mnohdy také obje-
vují tvrzení, že vakcíny proti covi-
du poškozují imunitní systém. Po-
dobné zmínky leckdy mohou ne-
jednoho nerozhodného člověka
od vakcinace odradit. „Při očko-
vání přitom vpravujeme do těla
pouze část biologického materiá-
lu, která naučí organismus bránit
se proti celému viru,“ vysvětluje
doktorka Hana Roháčová, primář-
ka Kliniky infekčních, parazitár-
ních a tropických nemocí Nemoc-
nice Na Bulovce v Praze. „Tato

částečka nemůže lidskému orga-
nismu nijak ublížit.“
Na přechodnou dobu jednoho

dvou dnů po očkování může pou-
ze snížit obranyschopnost vůči ji-
ným nemocem. Z trvalého oslabe-
ní imunity však podle jejích slov
rozhodně nikdo mít obavy nemu-
sí. Vakcinace může prospět do-
konce i lidem, kteří už mají imu-
nitní systém nějakým způsobem
poškozený.
Odpověď na vakcínu ale nemu-

sí být u nich tak dobrá jako u běž-
né populace. Jinými slovy, jejich
imunitní systém si nemusí vytvo-
řit dostatečnou armádu protilátek.
Určitě proto neuškodí, když si
o očkování předem promluví se
svým ošetřujícím lékařem či imu-
nologem.

Nemoc už mi nehrozí!
Očkování leckdy ale odmítají
také lidé, kteří už koronavirové
onemocnění prodělali. Jejich jisto-
ta, že už nemohou onemocnět,
může být ale dost vratká. „Co-

vid-19 zatím známe krátkou
dobu, jen něco málo přes rok,“
konstatuje doktorka Roháčová.
„Nevíme proto s jistotou, zda nás
protilátky po prodělaném one-
mocnění budou chránit půl roku,
nebo rok.“ Po třech měsících od
prodělaného onemocnění by se
proto měli nechat i tito lidé očko-
vat.
„Už dnes víme o případech,

kdy lidé prodělali covid opakova-
ně,“ upozorňuje místopředsedky-
ně České vakcinologické společ-
nosti. Obzvlášť často k tomu do-
chází u těch, u nichž nemoc napo-
prvé proběhla bez klinických pří-
znaků.
Také ona se proto přiklání

k tomu, aby se tito pacienti necha-
li následně očkovat. Stávající do-
poručení umožňují rizikovým pa-
cientům očkování i dříve, případ-
ně po uplynutí tří až šesti měsíců.
Už proto, že benefity očkování
také v těchto případech mnohoná-
sobně převažují nad možnými
komplikacemi.

V dnešní koronavirové době
jsou lidé častěji ochotni věřit
tomu, čemu by jinak nevěřili,
říká ředitel Národního
ústavu duševního zdraví,
profesor Cyril Höschl.

IVANA MATYÁŠOVÁ

LN Na internetu se objevuje
řada dezinformací o očkování
proti covidu. Proč myslíte, že je
někteří lidé šíří?
Tito lidé mají potřebu vysvětlo-

vat to, co si sami vysvětlit neumě-
jí. Informační mezery proto zale-
pí smyšlenkami. Podobný prin-
cip pozorujeme u nemocných trpí-
cích takzvanou Korsakovovou
demencí. Výpadky paměti tito pa-
cienti překlenují konfabulacemi
(smyšlenkami – pozn. red.), aby
udrželi své vyprávění v chodu.

LN V souvislosti s očkováním
nám ale spíš některé informace
přebývají...
Očkování mělo své příznivce

i odpůrce už v dobách, kdy se
s ním začínalo. Tehdy v něm ně-

kteří lidé viděli ďábla, dneska Bil-
la Gatese, který vám spolu s vak-
cínou vpraví do těla čip. Sklony
k paranoiditě neboli podezříva-
vosti nám nejsou sice moc sympa-
tické, ale univerzálně bývají doce-
la výhodné. Člověk, který se obá-
vá o své bezpečí, si totiž zachrání
život častěji než ten, kdo je příliš
důvěřivý. Lidé, kteří zalepují in-
formační mezery smyšlenkami,
mívají přitom dost často sklony
k paranoiditě. A ta se může pod
vlivem stresu nebo napětí z neroz-
hodnosti ještě zvýrazňovat a stup-
ňovat.

LN A jaké jsou následky?
Člověk, který má sklony k po-

dezřívavosti, nadšeně propaguje
argumenty, které zpochybňují oč-
kování. Jakákoliv zmínka o mož-
ných vedlejších účincích vakcina-
ce jeho paranoidní přesvědčení
okamžitě upevní. Někdy se to až
podobá bludu nebo sektářství, kte-
ré nemá s logikou nic společného.
Na rozdíl od skutečných bludů
však podobné chování nemá cho-
robnou příčinu.

LN Jaké další typické vlastnosti

mívá člověk, který šíří dezinfor-
mace?
Kromě podezřívavosti pro

něj bývá typický i negativismus
a kverulantství. A také vyšší
míra neuroticismu. Takový člo-
věk mnohdy trpí i informační izo-
lovaností a zúženým intelektem,
který ovšem nemá se skutečnou
inteligencí nic společného. Může
mít i velmi vysoké IQ, které
ovšem dává do služeb svého blud-
ného přesvědčení. Aby se ale z to-

hoto přesvědčení stala konspirač-
ní teorie, nesmí chybět prvek sek-
tářského nebo názorového fanatis-
mu.Mnohdy se tak děje na politic-
kém, rasovém nebo náboženském
podkladu.

LNKdo nejsnáze těmto dezinfor-
macím podléhá?
Bývají to důvěřiví, naivní a su-

gestibilní lidé se sklonem přejí-
mat názory druhých bez kritické-
ho posouzení. Mnohdy to jsou se-
nioři, kteří se cítí osamoceni ve
svém rozhodování, a proto se ne-
chají celkem lehce zmanipulovat.
Snadno pak naletí „šmejdům“,
kteří prodávají předražené hrnce,
nebo uvěří dezinformacím o očko-
vání.

LN Liší se dezinformace o očko-
vání proti covidu nějak zásadně
od jiných klamných zpráv?
Liší se hlavně svým dopadem.

Smyšlená informace, že Marťani
v sousední vesnici zváleli obilí,
celkem nikomu neublíží. Pokud
by se ale senioři, kteří jsou nejví-
ce ohroženi covidem, kvůli dezin-
formacím odmítali nechat očko-
vat, pak by to mělo závažný nega-

tivní dopad na celou společnost.
Došlo by totiž k dalšímu masiv-
nějšímu šíření koronaviru v popu-
laci.

LN Někteří dezinformátoři tvr-
dí, že covidová vakcína ukrývá
čip, s jehož pomocí nás budou
ovládat temné síly. Nehraničí to
s psychiatrickou diagnózou?
To víte, že ano! I když konspi-

rační teorie hraničí spíše s psychi-
atrickou symptomatikou než s dia-
gnózou. Nesmysly o tom, že nás
chce někdo prostřednictvím vak-
cíny očipovat, mohou být ovšem
pouhou konspirací, ale i bludem.
V takovém případě musí být

ale přítomné i další známky du-
ševního onemocnění. Blud výraz-
ně ovlivňuje naše chování a je na-
prosto nezpochybnitelný. Nedá
se vyvrátit žádnými důkazy ani lo-
gickou argumentací. V případě
sdílených konspiračních teorií na
internetu tomu tak většinou není.
Proto nemůžeme mluvit o dušev-
ní nemoci, i když někteří z jedin-
ců, kteří tyto teorie šíří, mohou po-
ruchou s bludy trpět.

LN Říká se, že lidé jsou v dnešní

koronavirové době ochotni vě-
řit tomu, čemu by jinak nevěři-
li. Co si o tom myslíte?
Také to namě začíná dělat tako-

vý dojem. Celá společnost se ocit-
la v patologické situaci, která ze
sociálního hlediska nemá obdo-
by. Už tím, že je všudypřítom-
ná, rozprostřená po celé planetě
jako přes kopírák. Nejde o žád-
nou lokální izolaci nebo katastro-
fu, kterou tu a tam naši předci
také zažívali. Ocitli jsme se v ja-
kémsi bezčasí, v němž se zmrazi-
ly mezilidské kontakty a přenos
autentických informací byl zaha-
len šumem.
Společnost se v důsledku toho

pozvolna začíná drolit zevnitř
jako hliněný obr a ve společně sdí-
leném internetovém prostoru vy-
plouvá na povrch spousta zášti,
jedu a škodolibosti, které nemají
žádný konkrétní cíl. Lidé se jen
potřebují zbavit žlučovitosti, kte-
rá se v nich nahromadila.
Navzdory tomu, co tady říkám,

jsem ale bytostný optimista. Vě-
řím, že se nám už brzy podaří na-
jít východisko z téhle situace a bu-
deme semoci vrátit k normálnější-
mu způsobu života.

Depresím
lze předejít
pohybem
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Vakcína mění lidskou DNA.
Vakcína obsahuje mikročip. Vyrobil ho Bill Gates
(v ČR zvaný též „Bilgátes“).
Jeden nebo více z dobrovolníků, kteří na sobě nechali
otestovat vakcínu, zemřel.
„Bilgátes“ přiznal, že vakcína zabije víc než 700 tisíc
lidí. (Konkrétní číslo se může lišit.)
Vakcína proti španělské chřipce zabila 50 milionů lidí.
(Proti španělské chřipce se neočkovalo. Chřipková
vakcína vznikla až ve čtyřicátých letech.)
Zdroj: BBC
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Očkovací fámy mohou škodit

Dezinformace šíří negativní kverulanti


