Scrisoare deschisă

adresată D-lui Ion Bazac, Ministrul Sănătăţii
referitoare la vaccinarea împotriva virusului AH1N1, în
România

Stimate Domnule Ministru,
Organizaţiile noastre au urmărit evoluţia aşa zisei “gripe porcine” în lume, inclusiv
în România, şi au constatat următoarele:

1.) A fost creată, în mod voit, o situatie de panică
Indiferent de provenienţa virusului, mai mult sau mai puţin cunoscută,
simptomele noii gripe, aşa-zise „porcină”, sunt cel mult moderate.
Deşi Marea Britanie este cea mai afectată ţară a Europei, s-a raportat un număr
neaşteptat de mic de îmbolnăviri, respectiv 100.000, cu un total de 30 decese, ceea
ce înseamnă o mortalitate de doar 0,03%; [1], această rată de mortalitate fiind cu
mult mai scazută decât cea în cazurile de îmbolnăviri cu o gripă obişnuită tip A.
În România s-au raportat până acum doar 333 de cazuri de gripă porcină [2], toate,
forme uşoare şi medii. Numărul cazurilor de gripă porcină în toată ţara este
asemănător cu cel al cazurilor de gripă obişnuită raportate uneori într-un singur
orăşel din România în sezonul rece, acestea din urmă având deseori consecinţe mai
grave (complicaţii, etc.), fără să se fi pus vreodată problema unui vaccin specific şi
obligatoriu, ci doar a celui obişnuit, pentru gripa sezonieră.
Cinci mari companii farmaceutice (Baxter, GlaxoSmithKline, Novartis, SanofiAventis si AstraZeneca) au început, cu o grabă de neexplicat, să creeze un vaccin
împotriva virusului AH1N1, fiind încurajate de către Organizaţia Mondială a
Sănătăţii (OMS) care, cu aceeaşi grabă nejustificată, a decretat stare de pandemie
pe data de 11 iunie 2009, cerând ca vaccinul să fie gata de administrare în luna
septembrie şi ca toate naţiunile să aibă acces la vaccin [3].
Prin declararea pandemiei, OMS a creat o stare de panică în întreaga lume, fără
un motiv real. Dacă în anii precedenţi, în Germania de exemplu, milioane de
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oameni se îmbolnăveau de gripă şi necesitau îngrijiri medicale, acest lucru
devenind o rutină, iată că acum o asa zisă pandemie de gripă cu nume nou, devine
brusc o catastrofă. Dr. Wolfgang Wodarg, medic specialist în medicină internă şi
epidemiologie din Germania afirmă: „eu consider că 'gripa porcină' este un nou
mijloc de a induce panică în rândul populaţiei, iar după cercetările făcute şi
discuţiile avute cu Directorul Institutului Robert-Koch consider că nu există nici
un motiv pentru o vaccinare obligatorie în masă şi că mijloacele de combatere a
noii gripe trebuie să fie cele obişnuite, folosite si în anii precedenţi. Dacă se va
face vaccinarea în masă cu noul vaccin al gripei porcine, asta ar însemna “un
mare experiment pe populaţia germană”. [4].

2.) Situaţia de panică a „necesitat” un vaccin urgent!
Deşi numeroşi oameni de ştiintă din lume avertizează despre noul vaccin că este
periculos, OMS neglijează atenţionările şi impune vaccinarea în masă.
Vaccinul nou creat împotriva virusului AH1N1 este periculos! Iată motivele:
a.) testările sunt total insuficiente, deoarece nu se realizează conform

standardelor, aşa cum arată Dr. Wolfgang Wodarg: “Pentru o vaccinare în
masă cu adjuvanţi noi şi substanţe noi, aşa cum se întâmplă în cazul vaccinului
pentru gripa porcină, nu ar fi suficiente standardele normale ci altele mult mai
ridicate! Nu consider că este oportună folosirea acestui vaccin în sezonul rece
al acestui an.” [5] Există intenţia de a produce doze tot mai mici de vaccinuri
cu ajutorul unei serii de adjuvanţi noi, foarte periculoşi. [2]
b.) există riscul unor reacţii secundare foarte grave.
- cancer: Firma Novartis nu utilizează embrion de pui la prepararea
vaccinului “Optaflu”, ci celule canceroase! Acest lucru prezintă un risc
incalculabil. [4];
- sindrom Guillain - Barré (GBS): este o boală autoimună ce cauzează
paralizia braţelor şi picioarelor şi, în cazuri rare, a întregului corp. În unele
cazuri, GBS a dus însă chiar la moarte. În 1976, când s-au înregistrat câteva
cazuri de gripă porcină şi s-a impus, cu aceeaşi grabă ca acum, vaccinarea în
masă a 40 de milioane de oameni, cel puţin 25 au murit şi 500 au fost
paralizaţi [6];
- autism, sindrom de atenţie deficitară, scleroză multiplă, deficienţe
de vorbire [3];
- paralizii, alte boli autoimune [7];
- infertilitate [8].

Stimate Domnule Ministru,
Ca cetăţeni ai României, îngrijoraţi de faptul că ne vor fi încălcate drepturile şi
libertăţile civile garantate de Constituţie, vă rugăm să ne răspundeţi la următoarele
întrebări:
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1. Privind testarea vaccinului
Aţi precizat că Institutul Cantacuzino va produce 5 milioane de doze de vaccin
„Cantgrip” iar primele tranşe vor fi gata la sfârşitul lunii octombrie 2009. [2]
În cât timp s-a făcut testarea şi câte testări (adică pe ce număr de populaţie
voluntară) s-au făcut în ţară noastră? Ele nu puteau fi mai multe decât în
Germania, unde s-a decis ca vaccinarea să nu fie obligatorie, fiindcă
vicepreşedintele Asociaţiei Medicale Germane, Frank Ulrich, a avut demnitatea de
a recunoaşte testarea insuficientă a vaccinurilor. Ulrich explică în revista “Focus”
că nu doreşte să creeze nimănui teamă, dar este îngrijorat de folosirea în vaccin a
unei combinaţii de adjuvanţi şi substanţe care nu sunt testate conform
standardelor!” Va solicităm să luaţi exemplu şi să nu serviţi interesele unor
companii străine, aşa cum urma să se intâmple în cazul vaccinului împotriva
virsului HPV. Nu putem permite ca OMS să introducă o dictatură medicală în
România!

2.) Privind obligativitatea vaccinului:
Aţi specificat, recent, într-un comunicat, arogându-vă o autoritate nepermisă într-o
ţară democratică: ”Aş vrea să fim foarte clari: vaccinul este obligatoriu! […]Aici
toată lumea se vaccinează, îi place sau nu-i place.” [2]
D-le Ministru, este legal şi constituţional să limitaţi, printr-un ordin de ministru sau
prin orice fel de alt act normativ, dreptul şi libertatea unui cetăţean de a alege dacă
doreşte să fie vaccinat sau nu? Fiindcă alţi demnitari consideră acest lucru nelegal
şi neconstituţional! [9]
Ne puteţi obliga să ne vaccinăm copiii cu un vaccin despre care nu ne-aţi dat
absolut nici un detaliu, decât denumirea?
Aţi explicat şi arătat părinţilor şi medicilor riscurile acestui vaccin, de la cele mai
mici efecte secundare până la cele mai grave?
Cunosc părinţii la ce sunt expusi copiii lor, care vor fi primii cobai, pentru acest
vaccin, în ţară noastră?
Vă asumaţi răspunderea pentru declanşarea unor boli grave în urma vaccinării?
Cum veţi despăgubi părinţii copiilor atinşi de aceste boli - despre care avertizează
foarte mulţi specialişti? Ce lege garantează aceste despăgubiri?
Ce urmări va avea refuzul vaccinării? Fiindcă bănuim că vor fi foarte mulţi care
vor refuza vaccinul. În Hong Kong, medicii refuză vaccinul împotriva gripei
porcine din cauza efectelor secundare! [10].

3

3). Privind aşa zisa „problemă de securitate naţională” şi
posibilele zeci de campanii de vaccinare din anii următori:
Aţi mai afirmat, în acelaşi context ca mai sus, „chestiunea cu gripa este o
problemă de securitate naţională, şi nu este ca la HPV.” [2]
Medicii cunosc faptul că întotdeauna gripa (indiferent care) este o pandemie
permanentă, mai ales în condiţiile actuale, când transportul aerian şi maritim este
atât de intens iar gazda unui virus (om, animal) poate ajunge în câteva ore de pe un
continent pe altul. Virusurile îşi schimbă mereu configuraţia, prin schimb de gene
în interiorul grupei sau a genului, pentru a “surprinde” în acest fel gazda, care nu se
mai poate apăra, nefiind imună faţă de noile tipuri de virusuri. Virusul gripei
porcine nu este decât unul din acestea. [5]
Nu va exista an fără o nouă gripă, asa cum se întâmplă de mii de ani, fără ca lumea
să fi intrat vreodată în panică! Există din fericire o imunitate naturală, pe care omul
şi-o face după contactul cu virusul. Atunci vă întrebăm - aşa cum a făcut-o recent
un demnitar, senatorul Iulian Urban: ”dacă acest plan de fraierire a populaţiei va
prinde, vom avea câte 10-20 de vaccinari pe an, impuse prin lege, ca să saltăm
profitul unor firme din industria farmaceutica, cărora nu le pasă de consecinţele
la care se expun copiii vaccinaţi?” [9]. Consideraţi că o astfel de atitudine
serveşte securitatea naţională?

Stimate Domnule Ministru,
Din datele pe care le-am obţinut din presa română şi străină v-am detaliat doar
câteva aspecte grave legate de vaccin. Vă cerem să reflectaţi asupra hotărârii Dvs.,
confrom căreia pe copiii noştri va fi testat (în adevăratul sens al cuvântului!) un
vaccin foarte periculos.
Singurul beneficiar al vaccinului îl constituie marile companii farmaceutice,
nu cetăţeanul român. Dimpotrivă, în condiţiile în care în România sunt trimişi în
şomaj tehnic cadrele medicale din spitale şi mulţi alţi români din lipsa fondurilor
pentru salarii, Statul Român îşi permite luxul unui vaccin scump şi inutil.
Ne opunem categoric vaccinării în masă a cetăţenilor români, indiferent de
vârstă sau funcţie.
Cu consideraţie,

Federaţia Organizaţiilor Ortodoxe Pro-Vita din România.
Organizaţii componente:
- Asociaţia "Pro-Vita pentru născuţi si nenăscuţi" Vǎlenii de Munte
- Asociaţia "Pro-Vita pentru născuţi şi nenăscuţi", Filiala Bucureşti
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- Asociaţia "Pro-Vita pentru născuţi şi nenăscuţi ", Filiala Gorj.
- Asociaţia "Pro-Vita pentru născuţi si nenăscuţi", Filiala Craiova
- Asociaţia "Pro-Vita" Sibiu,
- Asociaţia Filantropică Medical Creştină "Christiana", Filiala Cluj
- Asociaţia "Acoperământul Maicii Domnului" Oradea
- Asociaţia "Filantropia Ortodoxă Alba Iulia"
- Asociaţia "Filantropia Ortodoxǎ, Filiala Tg. Mureş"
- Fundaţia "Sf. Martiri Brâncoveni" Constanţa
- Asociaţia "Sfânta Tatiana" Ciutura, Jud. Dolj
- Fundaţia Creştin Ortodoxă „PRO FILIIS” Piteşti
Alţi semnatari:
- Asociaţia Provita „Sf. Brâncoveanu”, Bucureşti
- Asociaţia "Pro-Vita pentru născuţi si nenăscuţi", Filiala Galaţi
- Asociaţia "Pro-Vita pentru născuţi si nenăscuţi", Filiala Călăraşi
- Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă”, Centrul „Infoadolescent”, Iaşi
28.09.09
Bucureşti
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