
 
Fiecare pacient ar trebui examinat foarte bine inainte de vaccinare, ceea ce nu 
este posibil atunci cand se fac vaccinari pe "banda rulanta". 

Din informațiile medicale si din rezultatele cercetarilor din lumea intreaga se 
poate trage concluzia ca nu intotdeauna un vaccin ne poate fi de folos, ci dimpotriva... 
De altfel, in practica medicala se intalnesc numeroase cazuri in care vaccinurile au facut 
mai mult rau decat bine pacientilor. 
Trebuie sa remarcam insa doua aspecte importante. In primul rand, reactia de aparare 
este specifica - apare doar la microbul pentru care a fost creat vaccinul, nu si la alti 
microbi. In al doilea rand, vaccinarea este eficienta doar inainte de instalarea unei 
afectiuni, nu si dupa aceea! 

In ultima perioada, nu se mai tine cont de indicatiile efectuarii unui vaccin, ci se 
merge pe vaccinarea in masa. Or, vaccinarea reprezinta o metoda de tratament 
profilactic si administrarea ar trebui sa se faca, la fel ca la orice medicament, bazandu-
se pe niste indicatii. De exemplu, un copil sau un tanar sanatos, fara alte probleme, nu 
are nevoie de nici un vaccin antigripal, pentru ca sistemul sau imunitar este capabil sa 
faca fata unei raceli. Indicatia, in acest caz, ar fi pentru cei care au imunitatea scazuta 
(persoanele varstnice sau cei care sufera de boli cronice), din motive care pot fi 
obiectivate prin analize. 
Vaccinarea pentru virusul hepatitic B se face automat la toti nou nascutii, in maternitate. 
Aceasta vaccinare ar trebui sa se faca doar in cazuri bine indicate, la cei care sunt 
expusi unui risc mai mare de infectare cu virusul B, si nu la toata lumea, nicidecum la 
copii. 

 

La toti pacientii cu boli autoimune, vaccinarea este interzisa. 
 
Bolile autoimune, printre care amintesc lupusul eritematos, sclerodermia, 
dermatomiozita, poliartrita reumatoida, tiroidita autoimuna, hepatitele autoimune, 
diabetul zaharat de tip I au o evolutie grava si sunt intotdeauna agravate de vaccinare. 

Atunci cand pacientul stie ca are o boala autoimuna, lucrurile sunt simple; daca medicul 
care face vaccinarea respecta protocolul si intreaba pacientul de eventuale boli cronice, 
poate sa opreasca administrarea vaccinului. Dar cand aceste boli nu sunt diagnosticate, 
apar adevaratele pericole ale vaccinarilor. 
 
Vaccinarea poate avea urmari grave si la acesti pacienti, dar ei nici nu stiu ca ar putea 
avea o contraindicatie de vaccinare. 
 
Vaccinurile pot fi concepute pe baza unei erori medicale. 

Este cazul cu vaccinarea impotriva Human Papilloma Virus (HPV), care a fost 
intens mediatizat si s-a intentionat sa se introduca la toate fetele, intre 12-26 ani. Dar 
vaccinul a fost conceput pe baza unei erori medicale – Human Papilloma Virus 
determina cancerul de col uterin. S-a demonstrat de cercetatori americani ca, de fapt, 
cancerul odată aparut favorizeaza infectia cu HPV. Insa, toate aceste efecte s-au pus in 
evidenta dupa ce s-au constatat ca sunt reactii adverse grave, dizabilitati permanente si 
decese in urma administrarii vaccinului. 

 
 

 



Vaccinarea are efecte negative si asupra unui sistem imunitar sanatos.  
Fiecare vaccin care este administrat reprezinta de fapt un stimul puternic pentru 
organism, pentru sistemul imunitar, in mod special. Dupa fiecare asemenea stimul, el 
face eforturi ca sa-si adapteze mecanismele de aparare la microbul respectiv. In 
momentul in care se face un alt vaccin, apare un nou stimul care actioneaza asupra 
imunitatii. Cu cat sunt mai multi asemenea stimuli si cu cat sunt administrati de la o 
varsta mai tanara, cand imunitatea nu este bine definitivata, cu atat creste riscul ca 
sistemul imunitar sa nu mai faca fata si sa cedeze. 
Acceptate de medicina oficiala si mediatizate intens, de la o vreme, apar si semnele de 
avertisment legate de vaccinare. De obicei, se prezinta numai avantajele vaccinarii si se 
trec cu vederea sau se minimalizeaza efectele adverse ale vaccinurilor de orice fel. 
 
Vaccinurile pot fi periculoase. 

Pentru producerea vaccinurilor, se utilizeaza medii de cultura cu embrioni de pui 
de gaina (din oua) sau cu celule provenite de la animale (de exemplu, creier de 
maimuta!). Tocmai aceste medii de cultura reprezinta un risc, pentru ca celulele 
respective nu se pot steriliza intotdeauna si, pe langa vaccin, se poate introduce in 
organism un microb potential daunator pentru om.  

Putem sa mentionam si principalele contraindicatii ale vaccinarii, despre care  
chiar producatori informeaza: sensibilizarea sau alergia la unul dintre componentele 
vaccinului sau la mediul pe care a fost creat. O alta contraindicatie este reprezentata de 
o afectiune acuta, mai ales febrila, pe care pacientul o are in momentul vaccinarii. 
Aceasta stare nu este intotdeauna luata in seama si poate fi una dintre cauzele 
reactiilor postvaccinale. In acest sens, fiecare pacient ar trebui examinat foarte bine 
inainte de vaccinare, ceea ce nu este posibil atunci cand se fac vaccinari pe "banda 
rulanta". 
 
Toate vaccinurile contin aluminiu si mercur, substante foarte daunatoare pentru 
organismul uman. 
Cercetatori din toata lumea au identificat sindromul autoinflamator indus de adjuvantii 
din vaccin – un complex de simptome legat numai de acesti adjuvanti. 
Printre aceste substante se afla mercurul, formaldehida si aluminiul, substante foarte 
daunatoare pentru organismul uman, chiar si in doze mici. Se stie ca mercurul este 
toxic pentru sistemul nervos. In ultimii 10 ani, numarul de copii autisti a crescut de 
aproape cinci ori in SUA. Aceasta crestere brusca a survenit dupa introducerea 
vaccinului anti-varicela, pojar si rubeola, in 1975. Exista un caz celebru in SUA care a 
condus la un proces rasunator si care a fost urmat de cercetari amanuntite asupra 
toxicitatii vaccinurilor, multe dintre cele care se foloseau atunci fiind oprite de la 
comercializare. Unui copil i s-au administrat vaccinuri pentru 9 boli intr-o zi. Vaccinarea 
a fost urmata de instalarea autismului. Copilul primise o doza de mercur de 41 de ori 
mai mare decat cea care in mod normal poate afecta organismul!... O noua boala, 
numita miofasceita macrofagica, determina dureri in muschi, oase si articulatii. Toate 
persoanele cu aceasta boala au fost injectate cu vaccinuri care contineau aluminiu. 
Depozitele de aluminiu sunt capabile sa ramana ca reziduuri iritante in tesuturi si sa 
perturbe sistemul imunitar si sistemul nervos, pe tot parcursul vietii. Or, toate vaccinurile 
contin aluminiu si mercur. Aceste metale par sa joace un  
rol important si in etiologia bolii Alzheimer. 
 
 
 



Cateva concluzii sunt necesare:  
 
Atunci cand ne hotaram sa facem un vaccin, trebuie sa avem in primul rand in vedere 
indicatiile, sa stim daca ne este intr-adevar necesar acel vaccin sau nu.  
 
Pasul urmator este reprezentat de contraindicatiile vaccinarii. Trebuie sa ne cunoastem 
foarte bine starea de sanatate si de aceea este salutar un control medical amanuntit, 
inainte de fiecare vaccin.  
 
Este bine sa luam in calcul impactul negativ pe care fiecare nou vaccin il are asupra 
sistemului imunitar.  
 
Subliniem inca o data cresterea alarmanta a cazurilor de boli alergice, boli autoimune, 
cancere, care toate au ca punct comun dereglarea sistemului imunitar. Aceasta crestere 
este in directa corelatie cu numarul de vaccinuri administrate pe parcursul vietii.  
 
De aceea, este necesar sa evitam administrarea oricarui vaccin care nu este vital 
pentru sanatatea noastra. Aici ne referim la toate aceste vaccinuri de ultima ora, 
insuficient testate in timp (aprecierea efectelor pe o perioada indelungata), sau a caror 
eficienta este cel putin indoielnica (cazul vaccinului antigripal). 
  
Toate aceste concluzii se impun pentru că: 

1. vaccinurile nu sunt 100% sigure,  
2. nu pot fi administrate oricui, 
3.  nu se practică in acest moment inainte de orice vaccinare (inclusiv a nou-

nascuților) un screening complet al pacientului și o investigare a istoricului 
medical al familiei sale cu doua generații in urmă pentru a decide dacă pacientul 
este sau nu electiv pentru vaccinare cu riscuri minime,  

4. vaccinurile pot da morți subite,  
5. vaccinurile sunt nesigure. 

 


