Szczepienia: dowiedz się wszystkiego
Lekarze, pielęgniarki i naukowcy o ochronie Waszych dzieci i Was samych
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Powyżsi sygnatariusze reprezentują szerokie spektrum lekarzy obejmujące pediatrów, lekarzy rodzinnych,
chirurgów mózgu, oraz profesorów patologii, chemii, biologii i immunologii. Wszyscy oni, niezależnie od siebie,
prowadzili badania naukowe i doszli do wniosków opisanych poniżej w niniejszym raporcie. Określenia MD, DO,
MB, MBBCh to tytuły lekarzy. ND oznacza, że posiadacz tytułu jest przeszkolonym i licencjonowanym lekarzem w
dziedzinach naturopatii. FNP to skrót oznaczający pielęgniarkę rodzinną.

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego lekarze nie potrafią wykryć przyczyn tak wielu chorób? Dzieje się
tak, ponieważ proces kształcenia lekarzy i ich środowisko sprawiają, że ignorują oni związek pomiędzy chorobą
a szczepieniem. Poniższa lista zawiera niektóre choroby, w przypadku których udokumentowano ich związek
ze szczepieniami:
•
•

Alergie i wypryski
Zapalenie stawów
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Astma
Autyzm
Choroba refluksowa przełyku wymagająca podawania niemowlęciu inhibitorów pompy protonowej, a przez
to narażania go na wiele skutków ubocznych tych leków
Nowotwory
Cukrzyca (noworodkowa i typu dziecięcego)
Nefropatia
Poronienia
Wiele chorób neurologicznych i autoimmunologicznych
Nagła śmierć łóżeczkowa
i wiele innych

Poniżej przedstawiamy niektóre znane efekty uboczne szczepień, udokumentowane w literaturze medycznej i/lub
w ulotkach informacyjnych:
• Zapalenie stawów, koagulopatia (zaburzenia krzepnięcia, zakrzepy, zawał mięśnia sercowego, sepsa)
• Zapalenie ucha
• Omdlenie (z doniesieniami o złamanych kościach)
• Niewydolność nerek wymagająca dializowania
• Napady padaczkowe/epilepsja
• Ciężkie reakcje alergiczne, jak np. pokrzywka lub anafilaksja
• Nagła śmierć
• Wiele powszechnych diagnoz stawianych podczas przyjęcia do szpitala
The National Vaccine Injury Compensation Program, (NVICP, pol. Rządowy Program Odszkodowań
dla Osób Poszkodowanych przez Szczepienia) przeznaczył ponad 1.2 mld dolarów na
odszkodowania dla dzieci i dorosłych poszkodowanych przez szczepienia)
Szczepienia mogą być przyczyną autyzmu.
• Przed poszerzeniem programów masowych szczepień w 1991 r., kiedy wprowadzono szczepionkę przeciwko
wirusowemu zapaleniu wątroby typu B oraz szczepionkę przeciwko HiB (zapalenie opon mózgowordzeniowych), autyzm był rzadką chorobą. Dziesiątki tysięcy rodziców mogą zaświadczyć, że ich dzieci
zapadły na tę chorobę w bardzo krótkim czasie po podaniu tych i innych szczepionek.
• Na stronie www.fourteenstudies.org można przeczytać informacje na temat związku między
autyzmem a szczepionkami. Dowodzą one, że rzetelność badań zaprzeczających wpływowi szczepień
na wzrost przypadków autyzmu jest wysoce wątpliwa.
Firmy farmaceutyczne, firmy ubezpieczeniowe oraz system opieki medycznej bogacą się, kiedy ludzie chorują.
• Szczepienia nie dają odporności na całe życie, co oznacza, że konieczne jest podanie dawek
przypominających.
• Każda dawka przypominająca zwiększa ryzyko wystąpienia skutków ubocznych i reakcji niepożądanych.
• Skutkiem ubocznym szczepień mogą być choroby przewlekłe. Istnieje wiele leków, które można podać
w przypadku wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych, w tym długotrwałych skutków
ubocznych.
• W Stanach Zjednoczonych nie można pozwać firm farmaceutycznych ani lekarzy, kiedy wystąpi
niepożądany odczyn poszczepienny. Zarówno firmy, jak i lekarze są chronieni przez National Child Vaccine
Injury Act (pol. Narodowa ustawa dotycząca uszczerbków na zdrowiu powstałych w wyniku szczepień).
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Prawo to weszło w życie po podpisaniu go przez ówczesnego prezydenta Ronalda Reagana i zawiera
następujące sformułowanie: “Żaden producent szczepionki nie ponosi odpowiedzialności cywilnej
z tytułu szkód zaistniałych w przypadku śmierci bądź uszczerbku na zdrowiu wynikłych z podania
szczepionki.” (Public Law 99‐660, pol. Prawo Publiczne 99-660)
Wielu lekarzy i pracowników opieki zdrowotnej nie szczepi siebie ani nie pozwala na szczepienie swoich dzieci.
Dlaczego?
• Ponieważ zdają sobie sprawę z tego, że nie dowiedziono bezpieczeństwa ani skuteczności szczepień.
• Wiedzą, że szczepionki zawierają niebezpieczne substancje.
•
•

Wiedzą, że szczepionki powodują poważne problemy zdrowotne.
Leczyli pacjentów, u których po zaszczepieniu wystąpiły poważne skutki uboczne.

Tylko nam samym i naszym bliskim zależy na naszym zdrowiu.
• Firmy farmaceutyczne przeniknęły system opieki zdrowotnej i przejęły kontrolę nad akademiami oraz
publikacjami medycznymi, szpitalami, klinikami, i aptekami. Obecnie samo otrzymywanie lekarskiej pensji jest
uzależnione od ślepej wiary w szczepienia, a przynajmniej od niekwestionowania żadnego ich aspektu. Nawet,
kiedy lekarz na własne oczy widzi niepożądany odczyn poszczepienny, nie jest zazwyczaj skłonny przypisać
zaobserwowanych objawów podaniu szczepionki. Pomimo, że nieskorumpowani badacze i lekarze popierają
odmowę szczepień, otwarte wyrażanie takiej opinii można uznać za zawodowe samobójstwo. Sygnatariusze
niniejszego dokumentu ryzykują swoją karierą zawodową, aby chronić zdrowie nasze i naszych dzieci.
• Szpitale czerpią korzyści finansowe z hospitalizacji i przeprowadzanych badań.
• Firmy farmaceutyczne zarabiają miliardy dolarów sprzedając szczepionki.
• Firmy farmaceutyczne zarabiają dziesiątki miliardów dolarów na sprzedaży substancji stosowanych w
leczeniu skutków ubocznych szczepień, w tym spowodowanych przez szczepionki chorób przewlekłych.
• Szczepienia stanowią główny element systemu opieki zdrowotnej. Gdyby ich nie było, wydatki na opiekę
medyczną zmalałyby, ponieważ społeczeństwo byłoby zdrowsze. Tymczasem, zamieniliśmy ospę na autyzm,
grypę na astmę, a zapalenia ucha na cukrzycę. Tę listę można ciągnąć w nieskończoność. Nazbyt gorliwie
starając się o wyeliminowanie ograniczonej liczby dość łagodnych mikrobów, w imię zwalczania krótkotrwałych
chorób dopracowaliśmy się epidemii chorób przewlekłych.

Ile szczepionek istnieje na rynku?
• Amerykańskie dzieci szczepione wszystkimi dawkami wszystkich szczepionek otrzymują do 35
(w Polsce 25) zastrzyków zawierających 113 rodzajów komórek różnych chorób, 59 różnych rodzajów
substancji chemicznych, cztery rodzaje DNA/komórek odzwierzęcych, ludzkie DNA z tkanki płodów
pochodzących z aborcji oraz albuminę ludzką.
• Można by pomyśleć, że problem szczepień nie dotyczy dorosłych i starszych dzieci, jednak przygotowuje się
już co najmniej 20 kolejnych szczepionek, które mają wejść na rynek w ciągu najbliższych kilku lat,
a większość z nich przeznaczona jest dla nastolatków i dorosłych.
Jak można utrzymywać, że szczepionki miałyby być nieszkodliwe dla zdrowia?
Niektóre składniki szczepionek:
• Wirusy i bakterie z kultur komórek zwierzęcych stosowanych w procesie produkcji szczepionek.
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•

•
•
•
•
•
•

Rtęć, neurotoksyna o doskonale udokumentowanym szkodliwym działaniu, wciąż będąca składnikiem
wielodawkowych szczepionek przeciwko grypie stosowanych na całym świecie. Jej śladowe ilości można
znaleźć w wielu innych szczepionkach.
Aluminium, trucizna mogąca doprowadzić do degeneracji kości, szpiku kostnego i mózgu.
Komórki zwierzęce pozyskane od małp, z psich nerek, kur, krów i ludzi.
Formaldehyd
Polysorbate 80, o którym wiadomo, że powoduje niepłodność u samic myszy i atrofię jąder u samców myszy.
Żelatyna pozyskana ze świń i krów, mogąca spowodować reakcję anafilaktyczną. Znajduje się w dużych
ilościach w szczepionce MMR, w szczepionce przeciwko ospie i w szczepionce przeciwko półpaścowi.
Glutaminian sodu w szczepionce przeciwko grypie w postaci inhalacji doustnej. Glutaminian sodu
może powodować zaburzenia metabolizmu (np. cukrzycę), napady padaczkowe i inne problemy
neurologiczne.

Konflikty interesów
• Te same osoby, które tworzą przepisy i zalecenia dotyczące szczepień, czerpią zyski ze sprzedaży
szczepionek. Np. dr Julie Gerberding, która przez 8 lat przewodniczyła CDC (Centers for Disease Control
and Prevention, pol. Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorób), aktualnie jest prezesem Merck Vaccines.
Dr. Paul Offit, członek Advisory Committee on Immunization Practice (ACIP, pol. Komitet doradczy ds.
szczepień), stworzył i opatentował własną szczepionkę.
• Zgodnie z informacjami CDC, przeciętny amerykański zespół pediatryczny składający się z 10 lekarzy ma w
swoim biurze zapasy szczepionek o wartości ponad 100 000 dolarów. Lekarze ci zarabiają na wizytach
pacjentów i podawaniu dzieciom szczepionek, jak również na wizytach kontrolnych po szczepieniu.
• Mówi się, że amerykańscy pediatrzy otrzymują kwartalne premie od swoich HMO (health maintenance
organization, odpowiednik polskiego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej) dla których
pracują, za utrzymanie wysokich wskaźników wyszczepialności w ramach swoich praktyk; podobno
również udziela się im reprymendy, kiedy wskaźniki te spadają.
Czy istnieją jakieś badania naukowe wskazujące na różnice pomiędzy dziećmi szczepionymi a nie szczepionymi?
W ramach projektu Cal-Oregon, sponsorowanego przez Generation Rescue, przeprowadzono ankietę pośród
rodziców szczepionych i nie szczepionych amerykańskich dzieci. Ankieta objęła 17 674 dzieci, a jej wyniki
wykazały, że:
• Pośród dzieci szczepionych było o 120% więcej przypadków astmy.
• Pośród szczepionych chłopców było o 317% więcej przypadków ADHD.
• Szczepieni chłopcy o 185% częściej wykazywali zaburzenia neurologiczne.
• Szczepieni chłopcy o 146% częściej zapadali na autyzm.
Tylko 20% dzieci objętych ankietą to dziewczęta. Pełne informacje na temat wspomnianej wyżej ankiety znajdują
się na stronie www.generationrescue.org/pdf/survey.pdf. Tu można przeczytać raport na temat znikomej ilości
przypadków autyzmu pośród nie szczepionych dzieci w społeczności Amiszów http://www.vaccinationcouncil.org/
quick‐compare‐2. Tu można znaleźć więcej badań naukowych dotyczących autyzmu
http://childhealthsafety.wordpress.com/2009/06/03/japvaxautism/.
Badania są dostępne również tutaj: http://childhealthsafety.wordpress.com/2010/02/08/britvaxautism/
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Zwolnienia od szczepień w Stanach Zjednoczonych.
• Mamy prawo odmówić. Korzystajmy z tego prawa.
• Dziecko nie musi być zaszczepione, aby móc chodzić do państwowej szkoły.
• W każdym stanie można uzyskać zwolnienie od szczepień, z określonych przyczyn.
http://exemptmychild.com/10752
• Tu można znaleźć lekarza, który zgodzi się z decyzją o nie szczepieniu i uszanuje ją
www.vaccinationcouncil.org/providers.pdf
Wiele osób wybiera zdrowie i bezpieczeństwo, odmawiając szczepień.
• Pośród nie szczepiących są lekarze medycyny naturalnej, chiropraktycy, rodzice uczący dzieci w domu
oraz przedstawiciele niektórych wyznań.
• Wiele źródeł internetowych zawiera świadectwa nie szczepiących rodziców opisujące, jak dobrym
zdrowiem cieszą się ich dzieci.
• Podjęcie decyzji dotyczącej szczepień należy do rodziców i nie ma konieczności dzielenia się nią z innymi
osobami. Nie jest to sprawa teściów, pozostałych członków rodziny, czy sąsiadów.
Aby zachować doskonałe zdrowie, konieczne jest wykazanie się inicjatywą; istotne jest, by dowiedzieć się kilku
nowych rzeczy.
•
•

•

•

•

•

•
•

•

Bezpieczny wybór to odmowa szczepień. Możemy kontrolować wiele czynników warunkujących zdrowie
naszych dzieci; ale nie mamy żadnego wpływu na rezultaty szczepienia.
Nie ma potrzeby odwiedzać lekarza, który tylko waży i mierzy nasze dziecko oraz podaje mu szczepionki.
Warto rozważyć opiekę lekarza medycyny niekonwencjonalnej, odwiedzenie pediatry chiropraktyka,
lekarza medycyny wschodniej albo lekarza homeopaty. Bywa, że lekarze rodzinni o specjalizacji osteopatia
przychylniej odnoszą się do swobody wyboru w kwestii szczepień.
Dzieci rodzą się wyposażone w silne naturalne mechanizmy obronne. Gdyby było inaczej, umierałyby
wkrótce po narodzeniu. Wraz z pierwszym krzykiem w ruch idą złożone reakcje immunologiczne. Proces ten
powinien odbywać się w sposób naturalny, bez zakłóceń spowodowanych wstrzykiwaniem toksycznych
substancji.
Warto dowiedzieć się więcej o chorobach, którym rzekomo zapobiega się przez szczepienia.
Z większością tych chorób nasze dzieci nigdy się nie zetkną a nawet jeśli zdarzy im się zachorować,
niemal wszystkie zdrowe, nie szczepione dzieci przejdą je bez problemu, zyskując długotrwałą
odporność. Zdrowia nie otrzymuje się w strzykawce.
Należy zapoznać się z mechanizmem gorączki, tym, jak ważna jest w procesie zdrowienia, jak opiekować się
gorączkującą osobą w domu i kiedy należy wezwać lekarza.
W większości przypadków, przy odpowiedniej opiece, gorączka przechodzi sama w ciągu zaledwie kilku
godzin www.drtenpenny.com/fever.aspx
Trzeba pamiętać, że szczepione dzieci mogą zapadać na choroby, przeciwko którym miała je chronić
szczepionka. Szczepionki niekoniecznie spełniają pokładane w nich nadzieje. Zdrowia nie otrzymuje się
w strzykawce.
Należy pamiętać, że zasadnicze warunki dobrego zdrowia to odpowiednie odżywianie, czysta woda,
wystarczająca ilość snu, regularna aktywność fizyczna i szczęśliwość.
Warto zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat witamin, w szczególności witaminy D3.
Dla utrzymania zdrowia oraz w leczeniu lżejszych chorób przydatna jest również znajomość podstaw
ziołolecznictwa i homeopatii.
Warto zapoznać się z tematem szczepień dogłębniej niż nasi lekarze. Wedle wszelkiego
prawdopodobieństwa lekarze medycyny konwencjonalnej wiedzą o szczepieniach jedynie to, co zdarzyło 5

•
•

im się przeczytać w publikacjach sponsorowanych przez producentów szczepionek i CDC, popierających
programy szczepień.
Trzeba pamiętać, że sami pokrywamy koszty ochrony zdrowia; ubezpieczenie pokrywa koszty leczenia
chorób. Twoje ubezpieczenie pokryje koszty niektórych leków i szczepień.
Nasze zdrowie i życie zależy od tego, w co zdecydujemy się zainwestować.

Serwisy internetowe, w których można znaleźć informacje i pomoc
• International Medical Council on Vaccination (IMCV, pol. Międzynarodowa Rada Medyczna ds. Szczepień)
(bezpłatne szkolenia online) www.vaccinationcouncil.org
• Serwisy internetowe wybranych lokalnych oddziałów IMCV www.imcv‐wi.org, www.imcv‐me.org
• Dr. Sherri Tenpenny www.drtenpenny.com, Facebook www.facebook.com/vaccineinfo
• ThinkTwice Global Vaccine Institute (pol. ThinkTwice Globalny Instytut ds. Szczepień) www.thinktwice.com
• Vaccination Liberation www.vaclib.org
• Nie szczepiący lekarze w Stanach Zjednoczonych www.novaxdoctors.webs.com
• Holistic Moms www.holisticmoms.org
• Moms Like Me www.momslikeme.com
Książki o szczepieniach
• Saying No To Vaccines – Sherri Tenpenny, DO
• Make an Informed Vaccine Decision For the Health of Your Child – Mayer Eisenstein, MD, JD, MPH
• Vaccines: Are They Really Safe and Effective? – Neil Miller
• Child Health Guide – Randall Neustaedter
•
•
•
•
•
•
•
•

Childhood Vaccinations: Questions All Parents Should Ask – Tedd Koren, DC
How to Raise a Healthy Child in Spite of Your Doctor – Robert Mendelsohn, MD
Jabs, Jenner and Juggernauts – Jennifer Craig, PhD, BSN, MA, Dhom
Natural Alternatives to Vaccination – Zoltan Rona, MD
The Crime of Vaccination – Tenison Deane, MD
The Sanctity of Human Blood: Vaccination is Not Immunization – Tim O’Shea, DC
Vaccination – Gerhard Buchwald, MD
Vaccination: 100 Years of Orthodox Research – Viera Scheibner, PhD

Lekarzy medycyny konwencjonalnej i niekonwencjonalnej oraz pracowników opieki zdrowotnej, którzy chcieliby
wziąć udział w pracach nad przyszłymi wersjami tego dokumentu, albo którzy chcieliby dołączyć do naszego
zespołu, prosimy o kontakt pod adresem sayno@vaccinationcouncil.org
International Medical Council on Vaccination
www.vaccinationcouncil.org
www.facebook.com/vaccinationcouncil

Źródło oryginalne raportu z serwisu Natural News
http://naturalnews.com/Vaccines_Get_the_Full_Story.html
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O polskiej wersji raportu
Serwisy internetowe, w których można znaleźć informacje i pomoc p o p o l s k u
• Epidemia autyzmu a szczepienia http://www.autyzm-szczepienia.eu/
• Autyzm a Szczepienia fakty, publikacje, naukowe badania, http://autyzmaszczepienia.wordpress.com/
• Nie Szczepimy forum rodziców nieszczepiących i szczepiących wybiórczo http://szczepienia.org.pl/
• Newsy i artykuły dotyczące szczepień http://www.stopcodex.pl/szczepienia/
Książki o szczepieniach
• Szczepienia - niebezpieczne ukrywane fakty - Ian Sinclair

Przekład
•Agnieszka Wróblewicz
S e t a r a w w w . s e t a r a . e u Tłumaczenia ENG-PL i PL-ENG

Wersja polska za oficjalną zgodą redakcji Natural News
• Kampania Natura Bez Granic www.fnbg.org
• Zespół Stop Codex www.stopcodex.pl

Zapraszamy do bezpłatnego

Biuletynu Stop Codex http://www.stopcodex.pl
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