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Šią savaitę grupė mokslininkų ir gydytojų paskelbė atvirą laišką, ragindami Europos 

vaistų agentūrą (EMA) atsakyti į neatidėliotinus saugumo klausimus, susijusius su 

COVID-19 vakcinomis, arba panaikinti vakcinų leidimą. 

Laiške aprašomos rimtos galimos vakcinos technologijos COVID-19 pasekmės, įspėjant apie 

galimas autoimunines reakcijas, kraujo krešėjimo sutrikimus, insultą ir vidinį kraujavimą, 

„įskaitant smegenis, nugaros smegenis ir širdį“. Autoriai reikalauja įrodymų, kad kiekvienas 

išanalizuotas medicininis pavojus „nebuvo įtrauktas į ikiklinikinius gyvūnų modelius su visomis 

trimis vakcinomis, prieš juos patvirtinant EMA žmonėms“.

„Jei visų tokių įrodymų nebus, - rašo autoriai.„ Mes reikalaujame atšaukti leidimą naudoti 

genų pagrindu sukurtas vakcinas, kol EMA tinkamai neišspręs visų aukščiau išvardytų 

problemų “.

Laiškas skirtas Emer Cooke, vykdantysis direktorius EMA, ir buvo išsiųstas pirmadienį, kovo 1 d 

2021 m laiškas buvo nukopijuotas į Europos Vadovų Tarybos pirmininko ir Europos Komisijos 

pirmininkas.

Jame teigiama: „Mes iš esmės palaikome naujų medicininių intervencijų naudojimą“. Tačiau „yra 

rimtų susirūpinimų, įskaitant, bet neapsiribojant aukščiau išdėstytais, kad EMA patvirtino COVID-

19 vakcinas per anksti ir neapgalvotai, ir kad vakcinų skyrimas buvo ir vis dar yra„ eksperimentas

su žmonėmis “ , kuris buvo ir vis dar pažeidžia Niurnbergo kodeksą “.

Viešame pranešime grupė sakė ...

„Vos pristatėme laišką, Norvegijos vaistų agentūra  perspėjo,      kad COVID-19 vakcinos gali būti 

per daug rizikingos naudoti silpniems pagyvenusiems žmonėms, būtent ši vakcina skirta 

apsaugoti. Norėtume pridurti, kad, atsižvelgiant į vakcinų veikimo mechanizmus, norint paskatinti 

smaigo baltymų, turinčių neigiamų patofiziologinių savybių, gamybą, taip pat gali būti 

pažeidžiamų žmonių, kurie nėra seni ir jau neserga. Nauji duomenys rodo, kad vakcinos šalutinis

poveikis yra  tris kartus dažnesnis      tiems, kurie, pavyzdžiui, anksčiau buvo užsikrėtę 

koronavirusu. Nei vienai vakcinai nebuvo atlikti klinikiniai tyrimai ilgiau nei kelis mėnesius, o tai 

tiesiog per trumpa saugumui ir veiksmingumui nustatyti.

„Todėl, kaip atspirties tašką, mes manome, kad svarbu išvardyti ir įvertinti visas mirtis, įvykusias 

per 28 dienas nuo vakcinacijos, ir palyginti klinikinius vaizdus su neskiepytais.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-15/norway-warns-of-vaccination-risks-for-sick-patients-over-80
https://twitter.com/Telegraph/status/1367947391362547714
https://doctors4covidethics.medium.com/urgent-open-letter-from-doctors-and-scientists-to-the-european-medicines-agency-regarding-covid-19-f6e17c311595
https://21stcenturywire.com/author/21wire/
https://21stcenturywire.com/2021/03/11/doctors-and-scientists-challenge-european-medicines-agency-warning-of-covid-19-vaccine-dangers/#disqus_thread


„Apskritai kalbant apie COVID-19 vakcinų kūrimą, Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja 

2021 m. Sausio 27 d. Rezoliucijoje 2361 pareiškė, kad valstybės narės privalo užtikrinti, kad 

visos COVID-19 vakcinos būtų palaikomos aukštos kokybės vakcinomis. bandymai, kurie yra 

pagrįsti ir atliekami etiškai. EMA pareigūnams ir kitoms reguliavimo institucijoms ES šalyse šie 

kriterijai yra privalomi. Jie turėtų žinoti, kad jie gali pažeisti Rezoliuciją 2361 taikydami medicinos 

produktus, kurie dar atliekami 3 fazės tyrimuose.

„Pagal rezoliuciją 2361 valstybės narės taip pat turi informuoti piliečius, kad skiepytis NĖRA 

privaloma, ir užtikrinti, kad niekas nebūtų politiškai, socialiai ar kitaip spaudžiamas 

skiepytis. Valstybės taip pat privalo užtikrinti, kad niekas nebūtų diskriminuojamas už tai, kad 

negavo vakcinos “.

Laiškas pateiktas kaip  peticija      prieš JK vyriausybės planus dėl vakcinos pasų, perduodančių 

270 000 parašų, daugiau nei dvigubai didesnių, nei reikalaujama priversti svarstyti parlamentarų 

diskusijas. Peticija bus aptarta JK parlamente 2021 m. Kovo 15 d.

Šį vaizdo įrašą pateikė COVID etikos gydytojų narys, profesorius Sucharit Bhakdi , medicinos 

mikrobiologijos ir imunologijos profesorius emeritas, buvęs Medicinos mikrobiologijos ir higienos 

instituto pirmininkas, Mainco Johaneso Gutenbergo universitetas Vokietijoje ir Tailande. Žiūrėti:

COVID etikos gydytojai paskelbė ir išplatino šį laišką :

„Emer Cooke“

vykdomasis direktorius, Europos vaistų agentūra

Amsterdamas, Nyderlandai

2021 m. Vasario 28 d

Gerbiamieji / Mesdames,

Skubiam asmeniniam dėmesiui: EMER COOKE, EUROPOS VAISTŲ AGENTŪROS 

VYKDYMO DIREKTORIUS

Kaip gydytojai ir mokslininkai iš esmės palaikome naujų medicininių intervencijų naudojimą, 

kurios yra tinkamai parengtos ir pritaikytos, gavus informuotą paciento sutikimą. Ši pozicija apima

vakcinas taip pat, kaip ir terapija.

Atkreipiame dėmesį, kad platus SI r e poveikis yra pranešta po vakcinacijos anksčiau sveikų 

jaunesnių asmenų, turinčių genų pagrindu COVID-19 vakcinomis. Be to, per daugelį dienų po 

gyventojų skiepijimo buvo gautas daugybė žiniasklaidos pranešimų iš viso globos namų 

pasaulio, kurį COVID-19 užklupo. Nors pripažįstame, kad šie įvykiai, kiekvienas iš jų, galėjo būti 

nelemti sutapimai, esame susirūpinę dėl to, kad šiomis aplinkybėmis buvo ir tebėra 

nepakankamai tikrinamos galimos ligos ar mirties priežastys, ypač jei nėra pomirtinių tyrimų.

Visų pirma, mes abejojame, ar esminiai vakcinų saugumo klausimai buvo tinkamai išspręsti prieš

juos patvirtinant Europos vaistų agentūrai (EMA).

Labai skubiai prašome EMA pateikti atsakymus į šiuos klausimus:

1. Po injekcijos į raumenis reikia tikėtis, kad genų pagrindu pagamintos vakcinos pateks į kraują 

ir pasklis po visą kūną [1]. Mes prašome įrodymų, kad ikiklinikinių gyvūnų modeliuose su visomis 

trimis vakcinomis ši galimybė buvo atmesta, kol EMA patvirtino jas naudoti žmonėms.

2. Jei tokių įrodymų nėra, reikia tikėtis, kad vakcinos liks apyvartoje ir jas pasisavins endotelio 

ląstelės. Yra pagrindo manyti, kad tai ypač atsitiks lėtos kraujotakos vietose, ty mažuose induose

https://doctors4covidethics.medium.com/urgent-open-letter-from-doctors-and-scientists-to-the-european-medicines-agency-regarding-covid-19-f6e17c311595
https://petition.parliament.uk/petitions/569957


ir kapiliaruose [2]. Mes prašome įrodymų, kad ikiklinikinių gyvūnų modeliuose su visomis trimis 

vakcinomis ši tikimybė buvo atmesta, kol EMA patvirtino jas naudoti žmonėms.

3. Jei tokių įrodymų nėra, reikia tikėtis, kad vakcinos nukleorūgščių ekspresijos metu peptidai, 

gauti iš smaigalio baltymo, bus rodomi per MHC I kelią ląstelių spinduliniame paviršiuje. Daugelis

sveikų asmenų turi CD8-limfocitus, kurie atpažįsta tokius peptidus, o tai gali būti dėl ankstesnės 

COVID infekcijos, bet ir dėl kryžminių reakcijų su kitų rūšių koronavirusu [3; 4] [5]. Turime manyti,

kad šie limfocitai užpuls atitinkamas ląsteles. Mes prašome įrodymų, kad ikiklinikinių gyvūnų 

modeliuose su visomis trimis vakcinomis ši tikimybė buvo atmesta, kol EMA patvirtino jas naudoti

žmonėms.

4. Jei tokių įrodymų nėra, reikia tikėtis, kad daugybėje kūno vietų bus endotelio pakenkimas ir 

vėlesnis kraujo krešėjimo sukėlimas aktyvinant trombocitus. Mes prašome įrodymų, kad 

ikiklinikinių gyvūnų modeliuose su visomis trimis vakcinomis ši tikimybė buvo atmesta, kol EMA 

patvirtino jas naudoti žmonėms.

5. Jei tokių įrodymų nėra, reikia tikėtis, kad dėl to sumažės trombocitų skaičius, atsiras D-dimerų 

kraujyje ir atsiras begalė išeminių pažeidimų visame kūne, įskaitant smegenyse, nugaros 

smegenyse ir širdyje. . Kraujavimo sutrikimai gali atsirasti dėl šio naujo tipo DIC sindromo, 

įskaitant, be kitų galimybių, gausų kraujavimą ir hemoraginį insultą. Mes prašome įrodymų, kad 

visos šios galimybės buvo atmestos ikiklinikinių gyvūnų modeliuose su visomis trimis vakcinomis,

prieš juos patvirtinant EMA žmonėms.

6. Smaigalinis SARS-CoV-2 baltymas prisijungia prie trombocitų ACE2 receptorių, todėl jie 

suaktyvėja [6]. Pranešta apie trombocitopeniją sunkiais SARS-CoV-2 infekcijos atvejais 

[7]. Trombocitopenija taip pat buvo nustatyta paskiepytiems asmenims [8]. Mes prašome 

įrodymų, kad galimas trombocitų suaktyvėjimo pavojus, dėl kurio taip pat gali atsirasti išplitusi 

intravaskulinė koaguliacija (DIC), buvo atmestas su visomis trimis vakcinomis prieš EMA 

patvirtinant jas naudoti žmonėms.

7. Plaunant SARS-CoV-2 pasaulį, atsirado pandemija ligos, susijusios su daugybe mirčių. Tačiau

svarstant vakcinų patvirtinimą, daugumos šalių sveikatos sistemoms jau negresė tiesioginė 

grėsmė, kad jos bus priblokštos, nes vis didesnė dalis pasaulio jau buvo užkrėsta, o blogiausia 

pandemija jau nuslūgo. Todėl mes reikalaujame įtikinamų įrodymų, kad tuo metu, kai EMA 

suteikė sąlyginį rinkodaros leidimą visų trijų vakcinų gamintojams, buvo reali ekstremali situacija, 

kad būtų galima pagrįsti EMA sutikimą naudoti žmonėms, tariamai dėl tokios avarijos.

Jei visų tokių įrodymų nėra, reikalaujame atšaukti leidimą naudoti genų pagrindu sukurtas

vakcinas, kol EMA tinkamai išspręs visus minėtus klausimus.

Yra rimtų susirūpinimų, įskaitant, bet neapsiribojant aukščiau išdėstytais, kad EMA patvirtino 

COVID-19 vakcinas per anksti ir neapgalvotai, ir kad vakcinų skyrimas buvo ir vis dar yra 

„eksperimentas su žmonėmis“, kuris buvo ir vis dar pažeidžia Niurnbergo kodeksą.

Atsižvelgdami į skubią situaciją, prašome per septynias dienas atsakyti į šį el. Laišką ir iš esmės 

išspręsti visas mūsų problemas. Jei nuspręsite nevykdyti šio pagrįsto prašymo, šį laišką 

paviešinsime.

Šis laiškas nukopijuotas į:

Charlesas Michelis, Europos Tarybos pirmininkas

Ursula von der Leyen, Europos Komisijos pirmininkas.
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