 הסיפור המלא:חיסונים
 אחיות ומדענים מגנים עליך ועל ילדך,רופאים
Nicola Antonucci, MD

Todd M. Elsner, DC

Alexander Kotok, MD, PhD

Máximo Sandín, PhD

David Ayoub, MD

Jorge Esteves, MD

Eneko Landaburu, MD

Len Saputo, MD

Nancy Turner Banks, MD

Edward "Ted" Fogarty, MD

Luc Lemaire, DC

Michael Schachter, MD

Timur Baruti, MD

Jack Forbush, DO

Janet Levatin, MD

Viera Scheibner, PhD

Danny Beard, DC

Milani Gabriele, CRNA, RN

Thomas Levy, MD, JD

Penelope Shar, MD

Françoise Berthoud, MD

Sheila Gibson, MD, BSc

Stephen L'Hommedieu, DC

Bruce Shelton, MD, MD(H)

Russell Blaylock, MD

Mike Godfrey, MBBS

Paul Maher, MD, MPH

Debbi Silverman, MD

Fred Bloem, MD

Isaac Golden, ND

Andrew Maniotis, PhD

Kenneth “KP” Stoller, MD

Laura Bridgman, FNP, ND

Gary Goldman, PhD

Steve Marini, PhD, DC

Terri Su, MD

Kelly Brogan, MD

Garry Gordon, MD, DO, MD(H)

Juan Manuel Martínez Méndez, MD

Didier Tarte, MD

Sarah Buckley, MD

Doug Graham, DC

Sue McIntosh, MD

Leigh Ann Tatnall, RN

Rashid Buttar, DO

Boyd Haley, PhD

Richard Moskowitz, MD

Adiel Tel‐Oren, MD, DC

Harold Buttram, MD

Gayl Hamilton, MD

Sheri Nakken, RN, MA

Sherri Tenpenny, DO

Lisa Cantrell, RN

Linda Hegstrand, MD, PhD

Christiane Northrup, MD

Renee Tocco, DC

Lua Català Ferrer, MD

James Howenstine, MD

Amber Passini, MD

Demetra Vagias, MD, ND

Jennifer Craig, PhD, BSN, MA

Suzanne Humphries, MD

Ronald Peters, MD, MPH

Franco Verzella, MD

Robert Davidson, MD, PhD

Belén Igual Diaz, MD

Jean Pilette, MD

Julian Whitaker, MD

Ana de Leo, MD

Philip Incao, MD

Pat Rattigan, ND

Ronald Whitmont, MD

Carlos de Quero Kops, MD

Joyce Johnson, ND

Zoltan Rona, MD, MSc

Betty Wood, MD

Carolyn Dean, MD, ND

A. Majid Katme, MBBCh, DPM

Chaim Rosenthal, MD

Eduardo Ángel Yahbes, MD

Mayer Eisenstein, MD, JD, MPH

Tedd Koren, DC

Robert Rowen, MD

 מנתחי מוח ופרופסורים, רופאי משפחה,החתומים למעלה מייצגים קשת רחבה של מומחים בהם רופאי ילדים
 כולם חקרו באופן עצמאי את העדויות.( ביולוגיה ואימונולוגיה )תורת המערכת החיסונית, כימיה,בתחומי פתולוגיה
. כולם מציינים דוקטור ברפואהMD, DO, MB, MBBCh : התארים.המדעיות והגיעו למסקנות המובאות במסמך זה
. מציין אחות מוסמכתFNP  התואר. מציין הכשרה ברפואה ובעל רישיון ברפואה במקומות מסויימיםND התואר
האם תהית אי פעם מדוע רופאים לא מוצאים את הגורם למחלות רבות כל כך? זה משום שהם הורגלו
: אלו הן מקצת המחלות אשר תועדו כקשורות לחיסונים.להתעלם מהקשר בין החיסונים למחלות
אלרגיות ואקזמה

•

(דלקת פרקים )ארתריתיס

•

אסתמה

•

אוטיזם

•

•

צרבת הדורשת צריכת מעכבי  (PPI) proton‐pumpע"י התינוק ,העלולים לגרום לתופעות לוואי רבות

•

סרטן

•

סוכרת )ילדים ונעורים(

•

מחלות כליות

•

הפלות

•

רשימה ארוכה של מחלות אוטואימוניות ונוירולוגיות )של מערכת העצבים(

•
•

סינדרום מוות בעריסה
ועוד רבים ,רבים אחרים

אלו הן כמה תופעות לוואי ידועות של חיסונים ,מתועדות בספרות הרפואית ו/או בעלון היצרן של החיסונים:
•

דלקת פרקים )ארתריתיס( ,דימומים ,קרישי דם ,התקפי לב ,אלח-דם )ספסיס(

•

דלקות אזניים

•

התעלפויות )עם דיווחים על שבירת עצמות(

•

כשל בפעילות הכליות הדורש שימוש במכשיר דיאליזה

•

התקפים\אפילפסיה

•

תגובה אלרגית חריפה ,כגון חרלת )מחלת עור( ורגישות יתר לחלבונים )אנפילקסיס(

•

מוות פתאומי

•

אבחונים מקובלים רבים הניתנים לצורך אשפוז בבית חולים

•

תכנית פיצוי נפגעי חיסונים בארה"ב ) (NVICPשילמה למעלה מ  $2.1מיליארד פיצויי נזיקין לילדים ומבוגרים
שנפגעו מחיסונים

קיים קשר בין חיסונים לבין אוטיזם
•

אוטיזם היתה תופעה נדירה עד להאצה הגדולה של תכניות החיסונים ההמוניות שהחלה בשנת  ,1991עם
הוספת חיסוני דלקת הכבד הנגיפית מסוג ) Bהפטיטיס  (Bודלקת קרום המוח )מנינגיטיס .(HiB ,עשרות אלפי
הורים יעידו שאוטיזם הופיע אצל ילדם סמוך מאוד לאחר קבלת החיסונים האלה ואחרים

•

עיינו במידע אשר באתר  .www.fourteenstudies.orgתמצאו שהמחקרים השוללים קשר בין חיסונים לאוטיזם
נתונים בספק גדול מאד

חברות תרופות ,חברות ביטוח והמערכת הרפואית מתעשרים כאשר אתה חולה
•

חיסונים לא מעניקים הגנה לכל החיים ,מה שמביא להמלצות על חיסוני דחף נוספים

•

עם כל חיסון דחף מגיע סיכון גבוה יותר לתופעות לוואי נוספות

•

תופעות לוואי מחיסונים עלולים להפוך אותך חולה למשך כל חייך .לשם כך קיימות תרופות רבות לטיפול
בתופעות הלוואי הנגרמות ע"י חיסונים

•

בארה"ב ,לא ניתן לתבוע את יצרני התרופות ואת הרופאים כאשר משהו רע קורה מחיסונים .שניהם מוגנים
ע"י החוק הלאומי לילדים נפגעי חיסונים .1986 ,חוק זה ,אשר קיבל תוקף בחתימתו של הנשיא דאז ,רונלד
ריגן ,מורה" :לא ישא יצרן חיסונים באחריות בבית משפט בתביעת נזיקין בשל פגיעה או מוות כתוצאה
מחיסון(Public Law 99‐660) ".

רופאים ומטפלים רבים אינם מתחסנים בעצמם ואינם מחסנים את ילדיהם .מדוע?
•

הם יודעים שהחיסונים לא הוכחו כיעילים או כבטוחים

•

הם יודעים שהחיסונים מכילים חומרים מסוכנים

•

הם יודעים שחיסונים גורמים לבעיות רפואיות קשות

•

הם טיפלו בנפגעים עם תופעות לוואי קשות מחיסונים

המרוויחים היחידים מבריאות הם אתה עצמך ואלו הקרובים לליבך
•

חברות תרופות חדרו והשיגו שליטה על המערכת הרפואית כולה ,לרבות בתי הספר לרפואה ,כתבי עת
מדעיים ,בתי חולים ,מרפאות ובתי מרקחת .מקור המחיה של הרופא ,תלוי באמונתו העיוורת ללא השגה על
היבט כלשהו של החיסונים .גם כאשר עדות ברורה לנזק מחיסון מתרחשת לנגד עיניו ,הוא/היא בד"כ לא
יהיו מוכנים לשקול את החיסון כגורם .למרות שרפואה ומדע בלתי מושחתים מלמדים על פסילתם של
החיסונים ,מעשה שכזה יכול להיחשב כהתאבדות מקצועית .החתומים על מסמך זה מסכנים באופן אמיץ
את עתידם המקצועי למען ביטחונם של ילדיך ושלך.

•

בתי חולים נהנים מהכנסות כספיות כתוצאה מאשפוזים ובדיקות

•

חברות התרופות מרוויחות מיליארדי דולרים מהחיסונים

•

חברות התרופות מרוויחות עשרות מיליארדי דולרים מהתרופות המשמשות לטיפול בתופעות הלוואי
והמחלות הנצחיות הנגרמות מהחיסונים

•

חיסונים מהווים את השדרה המרכזית של המערכת הרפואית .ללא חיסונים ,עלויות הבריאות תרדנה הודות
לחברה בריאה יותר .החלפנו אבעבועות רוח באוטיזם ,שפעת באסתמה ודלקות אזניים בסכרת .הרשימה
ממשיכה עוד ועוד .בדבקות למגר רשימה קצרה של מיקרובים ,החלפנו מחלות זמניות בנכויות ,הפרעות
ומחלות לכל החיים

כמה חיסונים קיימים?
•

לילד בארה"ב שיקבל את כל המנות של כל החיסונים יוזרקו עד  35זריקות המכילות  113חלקיקי מחלות
שונים 59 ,כימיכלים שונים ,ארבעה סוגים של תאי DNA/חיות DNA ,של אדם מרקמות עוברי נפל וחלבון
אדם

•

אם אתה חושב שזה מיותר לחשוש מחיסונים כי ילדך מבוגר יותר ,חשוב פעם נוספת .יש לפחות 20
חיסונים חדשים הנמצאים כעת בפיתוח לשיווק בשנים הקרובות ,רובם מכוונים למתבגרים ומבוגרים

מקצת המרכיבים אשר בחיסונים :היתכן שחיסונים לא יפגעו בבריאותך?
•

שאריות וירוסים ובקטריה מתאי החיות המשמשים בתרביות הגידול של וירוסי החיסונים

•

כספית ,חומר המתועד היטב כחומר רעיל למערכת העצבים ,עדיין משמש בחיסוני השפעת הניתנים בכל
העולם .שאריות כספית עדיין קיימות גם בחיסונים אחרים

•

אלומיניום ,רעל שעלול לגרום לניוון העצם ,מח העצם והמוח

•

תאים מן החי :קופים ,כליות כלבים ,עופות ,פרות ואדם

•

פורמלדהייד )נוזל חניטה( ,מסרטן ידוע

•

פוליסורבט  ,80ידוע כמעקר עכברות ומנוון אשכים בעכברים

•

ג'לטין ,מחזירים ומפרות ,ידוע כמחולל תגובות אלרגיות חריפות ,מצוי בכמויות גדולות בחיסוני החזרת-
חצבת-אדמת ) (MMRואבעבועות רוח

•

מונוסודיום גלוטמט ) (MSGבחיסוני שפעת הניתנים בשאיפה לאף ,ידוע כמחולל הפרעות במערכת חילוף
החומרים )לדוגמא :סכרת( ,התקפי התכווצויות והפרעות נוירולוגיות אחרות

ניגודי אינטרסים
•

אותם אנשים הקובעים חוקים והמלצות על חיסונים נהנים ממכירות החיסונים .למשל ,דר' ג'ולי גרברדינג ,מי
ששירתה כראש המרכז לבקרת מחלות ומניעתן בארה"ב ) (CDCבמשך שמונה שנים ,נושאת היום בתפקיד
נשיאת חברת ֶמ ְרק-חיסונים .דר' פול אופיט ,חבר בועדה המייעצת על תכנית החיסונים ) ,(ACIPפיתח ורשם
פטנט על חיסון משלו

•

לפי המרכז לבקרת מחלות ומניעתן ) ,(CDCערך המלאי הממוצע של חיסונים הממתינים למכירה המצויים
ברשותה של מרפאה ממוצעת בת כעשרה רופאים עומד על  .$100,000רופאים אלו מתפרנסים מביקורים
במרפאה ,ממתן חיסונים ומביקורים חוזרים להערכת התגובות לחיסונים

•

רופאי ילדים בארה"ב מדווחים כנהנים מבונוס רבעוני ,אותו הם מקבלים מקבוצת הביטוח הרפואי עבורה
הם עובדים ,ככל שהם שומרים על שיעור התחסנות גבוה במרפאה שלהם ומצד שני הם ננזפים ע"י חברות
הביטוח בגין ירידה בשיעור ההתחסנות אצלם

האם קיימות עדויות מדעיות המראות את ההבדל בין ילדים מחוסנים לילדים שאינם מחוסנים?
פרוייקט  ,Cal‐Oregonהנתמך ע"י ארגון  ,Generation Rescueערך סקר שכלל הורים לילדים מחוסנים ובלתי מחוסנים
בארה"ב 17,674 .הילדים שנכללו בסקר העלו את הממצאים הבאים:
•

ילדים מחוסנים סבלו מאסתמה בשיעור של  120%יותר מילדים שאינם מחוסנים

•

ַ
ּבּבנים מחוסנים נרשמו הפרעות קשב וריכוז בשיעור של  317%בהשוואה לּבנים שאינם מחוסנים

•

ּבּבנים מחוסנים נרשמו הפרעות נוירולוגיות בשיעור של  185%בהשוואה לּבנים שאינם מחוסנים

•

בנים מחוסנים אובחנו עם אוטיזם בשיעור של  146%יותר מבנים שאינם מחוסנים

בנות ייצגו רק  20%מסך כל הילדים שנכללו בסקר .לקריאת הסקר כולו.www.generationrescue.org/pdf/survey.pdf :

לקריאת דו"ח על שיעור האוטיזם הנמוך בקרב ילדי אמיש לא מחוסנים.http://www.vaccinationcouncil.org/quick‐compare‐2 :
אוטיזם:
על
נוספים
מחקרים
וכאן:
http://childhealthsafety.wordpress.com/2009/06/03/japvaxautism/
http://childhealthsafety.wordpress.com/2010/02/08/britvaxautism/

פטור מחיסונים בארה"ב
•

יש לך את הזכות לסרב .השתמש בה

•

ילדך אינו חייב להיות מחוסן כדי להגיע לבית הספר הציבורי

•

האפשרות

כל

מדינה

מעמידה

לרשותך

את

לפטור

מחיסון

שאינך

מעוניין

בו

http://exemptmychild.com/10752/
•

אתר רופא שיסכים איתך על בחירתך לא לחסן ויכבד אותך כאןwww.vaccinationcouncil.org/providers.pdf :

רבים בוחרים בבריאות ובטיחות ע"י אמירת לא לחיסונים
•

קבוצות אשר בד"כ אינם מחסנות כוללות מטפלים ברפואה משלימה ,הורים הבוחרים בחינוך ביתי וקבוצות
הנמנות עם דתות מסויימות

•

אלפי עדויות של הורים על בריאותם האיתנה של ילדיהם הלא מחוסנים זמינים במקומות רבים ברשת

•

ההחלטה על חיסונים היא בינך לבין בת/בן הזוג שלך בלבד .אף אחד אחר אינו צריך לדעת .אין זה מעניינם
של בני משפחתך ,השכנים שלך או החותנים שלך

כדי ליהנות מבריאות מלאת חיים ,יהיה עליך לבחור ללמוד דברים חדשים
•

הבחירה הבטוחה היא לומר לא לחיסונים .לך השליטה על החלטות הנוגעות בבריאותך ובבריאות ילדיך .אין
לך שליטה על התוצאות של חיסון

•

אין אתם צריכים רופא ילדים שישקול ,ימדוד ויחסן את ילדכם .שקלו לפנות לרופא נטורופתי ,רופא בשיטות
המזרח או הומיאופט .תמצאו שרופאי משפחה ברפואה אוסטיאופטית פתוחים יותר לבחירה שלא להתחסן

•

תינוקות נולדים עם מנגנוני הגנה טבעיים רבי עוצמה .אם זה לא היה כך ,כולם היו מתים זמן קצר לאחר
הלידה .תהליכים מורכבים ביותר הקשורים עם המערכת החיסונית מתחילים עם הבכי הראשון .יש לאפשר
לתהליכים אלו להתפתח באופן טבעי ,ללא ההפרעה הנגרמת ע"י הזרקת חומרים רעילים

•

למדו על המחלות שכנגדן מחסנים .ילדך לא יפגוש את רובן ,ואם כן ,רובם ככולם של הילדים הבריאים
שאינם מחוסנים יעברו אותן ללא ארועים מיוחדים ויהנו ממחוסנות לטווח ארוך .בריאות אינה מגיעה דרך
מחט

•

למדו על חשיבות תהליך החום ,איך לטפל בזה בבית ומתי צריך לפנות לרופא .מרבית תהליכי החום

 חיסונים לא בהכרח מעניקים.הבינו שילדכם יכול להיות מחוסן ובכל זאת לחלות במחלה שביקשתם למנוע
 בריאות אינה מגיעה דרך מחט.את ההגנה לה מרבית האנשים מצפים ומאמינים

•

 פעילות קבועה ואושר, שינה נאותה, מים טהורים,למדו שהמפתח העיקרי לבריאות הוא תזונה בריאה

•

 למדו איך להשתמש.D3  במיוחד על חשיבותו הגבוהה של ויטמין,למדו דברים פשוטים על ויטמינים
בצמחים פשוטים והומיאופטיה בסיסית לבריאות וכמענה למחלות קלות

•

 הרופא שלכם כנראה מעולם לא קרא מידע על חיסונים למעט.למדו יותר מאשר הרופא שלכם על חיסונים
פרסומים של חברות התרופות ומשרד הבריאות התומכים בחיסונים

•

למדו שבריאות זהו משהו שאתם משלמים עבורו; מחלות זהו משהו המכוסה ע"י חברות הביטוח )קופות
 חברת הביטוח שלך תשלם על תרופות וחיסונים.(החולים

•

 חייכם תלויים בזה.תכננו תקציב בהתאם על מנת להישאר בריאים

•

מקורות מידע נוספים ברשת
•
•
•
•
•
•
•
•

International Medical Council on Vaccination (free webinars) www.vaccinationcouncil.org
Example IMCV regional sites www.imcv‐wi.org, www.imcv‐me.org
Dr. Sherri Tenpenny www.drtenpenny.com, Facebook www.facebook.com/vaccineinfo
ThinkTwice Global Vaccine Institute www.thinktwice.com
Vaccination Liberation www.vaclib.org
U.S. doctors who don’t vaccinate www.novaxdoctors.webs.com
Holistic Moms www.holisticmoms.org
Moms Like Me www.momslikeme.com

ספרים למידע נוסף ונקודת התחלה
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

רופאים ) ,(MD, DO, 4yr NDרופאים ברפואה משלימה ועובדים המועסקים במערכת הבריאות הרגילה ומטפלים ברפואה
משלימה המעוניינים לקחת חלק במהדורות עתידיות של מסמך זה או המעוניינים להצטרף לקבוצה ,אנא שלחו הודעה ל:
sayno@vaccinationcouncil.org
International Medical Council on Vaccination
www.vaccinationcouncil.org www.facebook.com/vaccinationcouncil
2011‐02‐01

מידע נוסף בעברית באתר של חסון – עמותה למתן מידע על חיסונים www.hisunim.com :ובספרו של ריצ'ארד
האלבורסן" :האמת על החיסונים"

