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Az ETT Elnökség állásfoglalása a kötelező védőoltások megszüntetéséről

A fertőző betegségek elleni küzdelem a medicina sikerágazata. A fertőző betegségek
okozta pusztító járványok eltűnése az átlagéletkor jelentős meghosszabbodásának
mindenképpen egyik meghatározó tényezője. A vakcináció felfedezése és kifejlesztése az
orvostudomány egyik legnagyobb vívmánya; a védőoltások bevezetése és teljes körű
kötelezővé tétele pedig az orvoslás történetének egyértelműen sikeres intézkedése volt.
Tényként állítható, hogy a vakcináció valóban – igaz, korokozónként eltérő
hatékonysággal – véd a betegségek terjedése, illetve az elhalálozások és szövődmények
kialakulása ellen. Olyan, súlyos fertőző betegségek, melyek néhány évtizeddel ezelőtt
még világszerte, így hazánkban is jelentős pusztítást végeztek, és maradandó
károsodásokat hagytak maguk után, mára szinte ismeretlenné váltak. Van olyan betegség,
amelyet sikerült teljesen megszüntetni (pl. fekete himlő), és szép számmal akad olyan is,
amely közel áll a teljes megszűnéshez. Néhány betegség már csak ott fordul elő, ahol a
lakosság nagyarányú/teljes átoltása valamilyen okból nem megoldott. Éppen ez az a
járványügyi veszélyhelyzet, amit felelőtlenül előidézne a közösségi jogok, az emberek
egészséges élethez való jogának semmibevétele. Virulens kórokozók esetében ugyanis az
átoltottság akár viszonylag kismértékű csökkenése is a járvány újbóli felbukkanásához,
vagyis a megbetegedések ugrásszerű növekedéséhez vezethet. A vakcináció elleni
kampány tehát súlyos közegészségügyi veszély, és mások – egészséghez és biztonsághoz
való – jogát korlátozza. A védőoltások hatásosságának, veszélyességének, hasznának,
illetve kárának megítélése olyan tudományos, szakmai kérdés, amely esetében a
véleménynyilvánítás szabadsága azt jelenti, hogy kellő bizonyítékokkal alátámasztott,
tudományos álláspontját bárkinek jogában áll közzé tenni az erre szolgáló szakmai
fórumokon. Ilyen törekvésről, tényekről, vagy bizonyítékokról azonban nem tudunk. Aki
azonban szakmai tényként terjeszti az oltásokkal kapcsolatos, ismerethiányból eredő
kételyeit, valamint légből kapott, megalapozatlan elképzeléseit, politikai, vagy üzleti
hátsó szándékú demagóg propagandáját, az sokakat megtéveszthet, az orvosokkal
szemben bizalmatlanná tehet, és a kötelező oltások megtagadására ösztönözhet. Az ETT
korábban is fellépett az ilyen felelőtlen, veszélyes és közösségi jogellenes magatartás
ellen, - legutóbb a járványos gyermekbénulás és a vírusok létét is tagadó egyesület
tevékenysége kapcsán - de sajnos nem sikerült elérnie a jogalkalmazó együttműködését.
A szabad véleménynyilvánítás leple ebben az esetben azt jelentette, hogy –
Magyarországon is - rengeteg ember szenvedését, halálát, számtalan család gyászát és
rokkant emberek tömegét tagadja minden szakmai alap nélkül egy egyesület.

A bizonyos védőoltásokat kötelezővé tevő jogszabályok a közösség érdekében,
indokoltan és a megfelelő mértékben korlátozzák az egyén szabadságát. A közelmúltban
beadvány érkezett a tárcát vezető miniszterhez olyan javaslattal, hogy a kötelező
védőoltásokat szüntessék meg. A jelenlegi oltási rendszer felülvizsgálata kizárólag
tudományos alapon, a megfelelő szakmai grémiumok irányításával történhet. Minden
olyan intézkedés, ami a jelen, a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő, bevált, járványügyi
jogszabály-rendszert - kizárólag jogi spekuláció és önkényes, az elfogadott nemzetközi
felfogással is ellentétes interpretáció alapján – megváltoztatja, súlyosan veszélyeztet
elsősorban gyerekeket; Magyarország eddigi több generációs, jelentős, járványügyi
eredményeit és erőfeszítéseit romba dönti. Ilyen kormányzati döntést javasolni, az ETT
Elnökségének véleménye szerint, tudatlanság, kritikátlanság és felelőtlenség.
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