Niepożądane odczyny
poszczepienne są znacznie
niedoszacowane
DOWODY NAUKOWE

Niedoszacowanie działań niepożądanych związanych z lekiem w systemach zgłoszeń spontanicznych
wynosi aż 98% - pojedyncze zgłoszenia spontaniczne powszechnie występującego zdarzenia
klinicznego implikują istnienie 50 podobnych zdarzeń w całej populacji pacjentów
narażonych na działanie leku

Public Health Briefs, 1995:
Zgłaszalność wysypki i małopłytkowości do bazy VAERS: 1-10%

https://ajph.aphapublications.org/doi/pdfplus/10.2105/AJPH.85.12.1706

„Drug Safety”, 2006 r.
Lekarze rodzinni i szpitale poziom zaniżania zgłaszanych
działań niepożądanych w
systemach zgłoszeń
spontanicznych:
• 91–99% (nieciężkie)
• 92–98% (ciężkie)
http://people.eecs.berkeley.edu/~daw/teaching/c79s13/readings/AdverseDrugReactions.pdf

https://digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf

W 2007 roku CDC sfinansowało
badanie przeprowadzone przez Harvard
Pilgrim Health Care trwające przez trzy
lata z udziałem 715 000 pacjentów, w
którym stwierdzono, że
„raportowanych jest mniej niż 1%
zdarzeń niepożądanych związanych
ze szczepieniami”

Wg ubezpieczyciela
BKKProVita ok 2,5-3 mln
ludzi w Niemczech było
leczonych z powodu
skutków ubocznych 💉
https://www.welt.de/po
litik/deutschland/plus23
7106177/CoronavirusImpf-Nebenwirkungendeutlich-mehr-alsbisher-bekannt.html

„16% zaszczepionych opisywało poważne skutki uboczne, takie jak zakrzepica, dysfunkcja
immunologiczna, stres psychiczny lub brak wytrzymałości. Oficjalny wskaźnik wszystkich zgłoszeń
skutków ubocznych zgodnie z raportami bezpieczeństwa Paul-Ehrlich-Institut wynosi 1,6 zgłoszeń na
1000 szczepień. Nasza liczba jest około 100 razy większa, co zgadza się z badaniami empirycznymi,
które pokazują, że tylko 1% wszystkich działań niepożądanych jest zgłaszanych w bazach danych
dotyczących działań niepożądanych. Biorąc pod uwagę, że 16% wszystkich zaszczepionych osób w
Niemczech borykają się z poważnymi skutkami ubocznymi, to byłoby około 12 milionów
przypadków”

ICSR=Individual Case Safety Reports

https://cf5e727d-d02d-4d71-89ff-9fe2d3ad957f.filesusr.com/ugd/adf864_8c97b2396c2842b3b05975bfbd8254cb.pdf

„bazie VAERS brakuje przejrzystości i wydajności jako system
monitorowania bezpieczeństwa, dlatego wymaga naprawy lub wymiany”

Skala i różnorodność skutków
ubocznych szczepionek przeciw
COVID-19 są bezprecedensowe
OFICJALNE DANE i DOWODY NAUKOWE

Ryzyko zdarzeń
niepożądanych💉p-ko C19
vs💉p-ko grypie
42-345x ⬆️ ryzyko zgonu
46-190x ⬆️ ryzyko hospitalizacji
56-197x ⬆️ ryzyko zagrożenia
życia

77-89% przypadków w ciągu
7 dni od szczepienia!

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2021.756633/full#T1

„systemy zgłoszeń pasywnych lub spontanicznych cierpią z powodu poważnego
niedoszacowania działań niepożądanych”
”głównym ograniczeniem biernych systemów zgłaszania jest raczej
zaniżanie, a nie nadmierne zgłaszanie”

Według wskaźników zgłoszeń na 1 milion dawek
szczepionki, poważne skutki uboczne szczepień przeciw
covid zgłoszone do EMA są około 200 razy częstsze niż
poważne skutki uboczne wymienione w bazie danych
ADR dla wszystkich szczepionek w Niemczech w okresie
2000-2020 https://www.transparenztest.de/post/ema415303-der-1466095-gemeldeten-covid-impfnebenwirkungen-sind-schwer

Zgony po szczepionkach przeciw COVID-19 – VAERS od 1990 - 2022

W 2021 roku, w porównaniu do 2019 roku, nastąpił wzrost zgłoszeń zgonów do bazy VAERS o około 3500%

WHO VigiAccess – 3 miliony NOP-ów, w tym
85 000 ciężkich zdarzeń niepożądanych i około
20 000 zgonów
https://sciencefiles.org/2021/12/22/vaccinewatch-83-785-schwere-erkrankungen-nachcovid-19-impfung-gentherapie/

https://openvaers.com/covid-data

W sądzie Najwyższym w czwartek 13 stycznia 2022 r. Office for National Statistics (ONS)
potwierdził, że w ciągu ostatnich 8 ms nastąpił znaczny wzrost śmiertelności wśród
nastoletnich mężczyzn w porównaniu z tym samym okresem 2015-2019. W Anglii i Walii
odnotowano co najmniej 65 dodatkowych zgonów, chociaż liczba ta może być wyższa z
powodu opóźnień w zgłaszaniu zgonów. W tym samym czasie były tylko 2 zgony w związku
z COVID-19. Obawa polega na tym, że ten okres zbiega się z wprowadzeniem szczepień w
tej grupie wiekowej, o której wiadomo, że istnieje zwiększone ryzyko zapalenia mięśnia
sercowego (zapalenie serca), zwłaszcza po drugiej dawce”. W związku z powyższym 84
naukowców i lekarzy podpisało list otwarty o wstrzymanie szczepień dzieci przeciwko
COVID-19 https://www.hartgroup.org/open-letter-to-the-jcvi-pause-vaccines-for-children-pending-urgent-review/

Analiza profesora R. Steyera i doktora G. Kapplera na
podstawie danych STatist Federal Office i Robert Koch
Institute: „Korelacja między nadmierną śmiertelnością w
krajach federalnych a ich wskaźnikiem zaszczepienia,
ważona względną liczbą mieszkańców kraju federalnego,
wynosi 0,31. Liczba ta jest zaskakująco wysoka i byłaby
ujemna, gdyby szczepienia miały zmniejszyć
śmiertelność. W rozpatrywanym okresie (od 36. tygodnia
do 40. tygodnia 2021 r.) obowiązują następująca reguła:
Im wyższy wskaźnik szczepień, tym większa nadmierna
śmiertelność. W świetle nadchodzących środków
politycznych mających na celu ograniczenie wirusa liczba
ta jest niepokojąca i należy ją wyjaśnić, jeśli mają zostać
podjęte dalsze środki polityczne w celu zwiększenia
wskaźnika szczepień”
https://www.skirsch.com/covid/GermanAnalysis.pdf

W pracy Pantazatos 2021 wyekstrahowano dane z Our World in Data dotyczące każdego
tygodnia od początku 2021 r. z 22 krajów europejskich z tygodniowym wzrostem odsetka
całkowitej populacji, która otrzymała co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID19 i skorelowano je ze zmiennymi opóźnieniami (0-28 tygodni po szczepieniu) w obrębie
tygodniowych danych dotyczących śmiertelności ze stratyfikacją wiekową, które uzyskano
z euromomo.eu. Dla grupy wiekowej powyżej 14 lat istnieje dodatni związek (korelacja)
między szczepieniami przeciw COVID-19 a wskaźnikami śmiertelności w ciągu pierwszych
kilku tygodni od szczepienia. Wyniki te pokrywają się z danymi z VAERS - większość
zgonów występuje w ciągu pierwszych tygodni po szczepieniu.

Powiększenie węzłów chłonnych u 15% po
szczepionkach przeciw COVID-19
https://insightsimaging.springeropen.com/arti
cles/10.1186/s13244-021-01062-x

Kilkukrotny wzrost zgłoszeń przypadków raka (m.in. piersi,
chłoniaka, prostaty, jelit, trzustki) po szczepionkach przeciw
COVID-19 w porównaniu z wszystkimi innymi szczepionkami w
31-letnij historii istnienia rejestru.
„Nie można tego wytłumaczyć nieproporcjonalnie dużą liczbą
osób, które otrzymały szczepienie mRNA”
„Większość ludzi nie spodziewa się, że rak będzie zdarzeniem
niepożądanym, które może być spowodowane przez
szczepionkę. Jednakże jak podkreśliliśmy w naszym artykule,
jeśli szczepienia mRNA prowadzą do powszechnej deregulacji
kontroli onkogenów, regulacji cyklu komórkowego i apoptozy,
to raporty VAERS powinny odzwierciedlać wzrost liczby
doniesień o nowotworach w porównaniu z innymi
szczepionkami”

mRNA i białko kolca utrzymuje się nawet do 8
tyg w węzłach chłonnych
https://www.cell.com/cell/fulltext/S00928674(22)00076-9?rss=yes#relatedArticles

>6x więcej chłoniaka po szczepionkach p-ko c19
w porównaniu z wszystkimi innymi w 31-letnij
historii VAERS
https://www.authorea.com/users/455597/articl
es/552937-innate-immune-suppression-by-sarscov-2-mrna-vaccinations-the-role-of-gquadruplexes-exosomes-and-micrornas

1. lutego 2022 r. senator USA Ron Johnson wysłał list do sekretarza obrony Lloyda Austina, w którym zwrócił uwagę na
dramatyczny wzrost liczby zdarzeń niepożądanych zgłoszonych do bazy Defense Medical Epidemiology Database
(DMED) po wprowadzeniu szczepionek przeciw COVID-19 dla wojska:
• nadciśnienie – wzrost o 2181%,
• choroby układu nerwowego – wzrost o 1048%,

•

nowotwory złośliwe przełyku – wzrost o 894%,

• stwardnienie rozsiane – wzrost o 680%,

•

nowotwory złośliwe narządów trawiennych - wzrost o 624%,

•

zespół Guillain-Barre – wzrost o 551%,

•

rak piersi – wzrost o 487%,

• demielinizacja – wzrost o 487%,

•

nowotwory złośliwe gruczołów dokrewnych – wzrost o 474%,

•

niepłodność kobiet – wzrost o 472%,

•

zator płucny – wzrost o 468%,

•

migreny – wzrost o 452%,

•

dysfunkcja jajników – wzrost o 437%,

• rak jądra – wzrost o 369%,
• tachykardia – wzrost o 302%.

https://www.ronjohnson.senate.gov/services/files/F
B6DDD42-4755-4FDC-BEE9-50E402911E02

Niezależna analiza bazy VAERS wykazała, że 14% reakcji na szczepionkę może być
wykluczona jako czynnik przyczyniający się do śmierci, w 81% przypadków szczepionka
mogła być czynnikiem prowadzącym do śmierci, a w 5% szczepionka była najbardziej
prawdopodobną przyczyną zgonu

https://www.informedchoiceaustralia.com/post/1000-peerreviewed-studies-questioning-covid-19-vaccine-safety

Zapalenie mięśnia sercowego – 226 badań
Zakrzepica – 150 badań
Małopłytkowość – 115 badań
Zakrzepica żył mózgowych – 61 badań
Zapalenie naczyń – 43 badania
Guillain-Barré syndrome – 43 badania
Limfadenopatia – 35 badań
Anafilaksja – 30 badań
Zapalenie mięśnia osierdziowego – 21 badań
Porażenie nerwu twarzowego – 18 badań
Ostre zapalenie rdzenia kręgowego – 15 badań

Krwotok śródmózgowy – 8 badań
Zapalenie wątroby o podłożu
immunologicznym – 8 badań
Objawy neurologiczne – 6 badań
Rabdomioliza – 5 badań
Plamica trombocytopeniczna zakrzepowa
– 4 badania
Ostra encefalopatia nadczynna – 4
badania
Ostre uszkodzenie nerek – 4 badania
I wiele innych….

KORZYŚĆ VS RYZYKO

Z badań RCT wynika, że dzięki szczepieniom zapobiegamy 95
ciężkim przypadkom C19, ale jednocześnie wzrasta o 3 396
liczba ciężkich zdarzeń niepożądanych wśród zaszczepionych
https://www.scivisionpub.com/pdfs/us-covid19-vaccinesproven-to-cause-more-harm-than-good-based-on-pivotalclinical-trial-data-analyzed-using-the-proper-scientific-1811.pdf

St 4 – zagrażające życiu, pogotow/hospital St 3
– ciężkie,
ST3 - konieczność zastosowania narkotycznych
lek przeciwból, przerwanie codziennej
aktywności, nawadnianie w warunkach
ambulatoryjnych
Tak silne objawy st 3 i 4 MUSZĄ mieć związek z
potężnym stanem zapalnym, stanowią istotne
ryzyko poważnych powikłań i zgonu, w
szczególności dla słabszych jednostek, os z ch
współist, których przecież masowo się szczepi

Skutki uboczne
szczepionki
COVID-19 PfizerBioNTech mRNA
u dzieci w wieku
12-18 lat w Arabii
Saudyjskiej

https://www.mdpi.
com/2076393X/9/11/1297/ht
m
98% dzieci przechodzi
covid łagodnie lub
bezobjawowo!
https://www.ncirs.org.
au/sites/default/files/
202109/NCIRS%20NSW%20
Schools%20COVID_Su
mmary_8%20Septemb
er%2021_Final.pdf

Autopsja dwóch nastolatków,
których znaleziono martwych w
łóżku 3. i 4. dnia po 2. dawce Pfizera

„Uszkodzenie mięśnia sercowego po szczepionkach przeciw
c19 różni się od typowego ZMS i ma obraz najbardziej
przypominający kardiomiopatię toksyczną za pośrednictwem
katecholamin"

Poszczepienne zapalenie MS/osierdzia vs hospitalizacje c19
Dla chłopców z wcześniejszą infekcją i bez chorób współistniejących NAWET 1 DAWKA
Pfizera związana jest z WIĘKSZYM RYZKIEM niż korzyścią
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13759

❑Kostoff, Ronald N., et al. "Why are we vaccinating children against COVID19?." Toxicology Reports (2021).
„Ludzie w grupie demograficznej 65+ są pięć razy bardziej narażeni na śmierć z powodu
szczepienia niż z powodu COVID-19 przy najbardziej korzystnych założeniach”
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221475002100161X#bib0230
❑ Walach, Harald, Rainer J. Klement, and Wouter Aukema. "The Safety of COVID-19
Vaccinations—Should We Rethink the Policy?." (2021).
„Na 6 zgonów, którym zapobiegło szczepienie, do holenderskiej bazy Lareb zgłoszono
około 4 zgony, które wystąpiły po szczepieniu”
https://cf5e727d-d02d-4d71-89ff9fe2d3ad957f.filesusr.com/ugd/adf864_8c97b2396c2842b3b05975bfbd8254cb.pdf?fbcli
d=IwAR2NcCpnhkdIR-E-Igk8TsOfT9F7X5Np-uEFT8zagq-JRoWqMcw5LQNuPhI
❑ „Ryzyko szczepionek i dawek przypominających COVID przewyższa korzyści u dzieci,
młodych dorosłych i osób starszych z niskim ryzykiem zawodowym lub w przypadku
wcześniejszej ekspozycji na koronawirusa”
https://www.researchgate.net/publication/355581860_COVID_vaccination_and_agestratified_all-cause_mortality_risk

ZAPALENIE MIĘŚNAI SERCOWEGO

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.23.21268276v1.full.pdf

„Zidentyfikowano dwie kluczowe metody lobbingu farmaceutycznego w Polsce
nieformalną perswazję i aprobatę osób trzecich. Metody te są sprzężone z
dwoma uzupełniającymi się: lobbingiem za pośrednictwem parlamentu i
ministerstw oraz naciskiem dyplomatycznym. Metody lobbingu
farmaceutycznego w Polsce wyraźnie przypominają te stosowane w innych
krajach europejskich”

