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A jelenségért a teszteletlen vakcinákat ajánló GAVI lehet felelős 

Az indiai gyermekgyógyász szakértők kemény 

kritikával illették az Egészségügyi Világszervezetet (WHO) és a Bill & Melinda Gates 

Alapítványt a gyermekbénulás megszüntetésére tett megtévesztő ígéretük miatt, rávilágítva az 

oltáskampány esetleges pusztító mellékhatásaira. 

Számos probléma jelentkezett, amelyeket Dr. Neetu Vashisht és Dr. Jacob Puliyel, a St. 

Stephens Kórház gyermekgyógyászati osztályának orvosai több mint tíz éve tartó „etikátlan” 

támogatásnak neveztek. A Polio vírus elleni oltási program, amelynek csupán a kezdeti 

szakaszát finanszírozták alapítványi pénzekből, súlyos kiadásokba kényszerítette az indiai 

kormányt és új egészségügyi kockázatoknak tette ki az ország lakosságát. (Részletesen a polio 

oltásról magyarul: ITT) 

Amint erre az orvosok is rámutattak kritikájukban, a paralízis, ami eddig eltűnni látszott 

Indiában, most biológiai fegyver formájában térhet vissza. 2002-es szintetikus előállítása óta a 
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vírus feltámadása egyre valószínűbb és közelebbi veszélynek számít, ami azt jelenti, hogy a 

betegség végleges kiirtása valószínűleg már lehetetlen, az oltás pedig nem hatékony és drága. 

Az igazi sztori az ügy mögött, azonban, hogy míg a polio vírus a statisztikai adatok alapján 

eltűnt Indiából, az NPAFP (nem kimutathatóan polio vírustól eredő bénulás) esetek száma 

ugrásszerűen emelkedett, ugyanazokat a tüneteket okozva, amelyekről azt remélték, hogy a 

paralízis kiirtásával eltűnnek, csupán a betegség forrása változott. 

2011-ben, tehát abban az évben, amikor Indiát paralízismentes országgá nyilvánították, 

47.500 nem paralízis okozta bénulásos esetet jelentettek, mondja Dr. Vashisht és Dr. Puliyel. 

A rendelkezésre álló adatokból kiderül, hogy az esetek olyan területekről származnak, ahol a 

lakosság rendszeresen részesült polio elleni védőoltásban. Az NPAFP esetek számának 

országos átlaga a nemzetközi átlag 25-35-szöröse Indiában. 

A kérdés tehát, hogy vajon a polio elleni védőoltás váltotta-e ki ezeket a paralíziseket? Az 

ezzel kapcsolatos kutatások Indiában már korábban megállapították, hogy a polio elleni 

védőoltás a polio vírus által okozott paralízis elsőszámú kiváltója. Ugyanakkor az az évi 100-

180, egyértelműen a polio elleni védőoltás miatt bekövetkezett paralízis (VAPP – 

védőoltásból eredő, a polio vírus által okozott paralízis) eltörpül a 47.500 paralízis eset 

mellett, amelyeket nem a polio vírus okozott. 

Ezenkívül a polio elleni védőoltást okolják a szomszédos Pakisztánban tapasztalt halálesetek 

miatt is. A pakisztáni kormány által elrendelt vizsgálat megerősítette a GAVI program által 

finanszírozott polio elleni védőoltás hatását. A vizsgálat megállapította, hogy a GAVI által 

ajánlott védőoltások klinikai vizsgálatát nem végezték el. A vizsgálóbizottság kérte, hogy a 

szükséges vizsgálatok elvégzéséig függesszék fel valamennyi GAVI által javasolt oltóanyag 

használatát. 

Függetlenül attól, hogy az egyes vizsgálatok milyen eredményre jutnak az összefüggések 

tekintetében, az már most is egyértelműen kijelenthető, hogy szoros összefüggés van a 

paralízises esetek és az oltások között: 

Miközben az Indiai Országos Polio Megfigyelőközpont adatai azt mutatják, hogy az NPAFP 

által okozott paralízises esetek száma egyenes arányban növekszik a beadott polio elleni 

védőoltásokkal, független tanulmányok arra is rámutattak, hogy az NPAFP paralízisben 

megbetegedett gyerekeknél „a halál kockázata kétszer magasabb, mint a vad polio vírus 

fertőzés esetén.” 

Az emberi áldozatok száma a legkomorabb bizonyítéka annak, hogy a rossz irányú 

„jótékonysági” vagy kormányprogramok milyen hatással lehetnek az emberi életre, 

ugyanakkor az oltáskampány komoly negatív gazdasági hatása sem vet túl jó fényt a WHO és 

a Gates Alapítvány által támogatott GAVI programra, amelyeknek egyébként a Rockefeller 

Alapítvány, a Világbank és az ENSZ is partnere. 

Ezeknek a szervezeteknek az ajánlása a szegény országok teljes lakosságának beoltására már 

csak a költségek miatt is őrültség. 

Az orvosok joggal vetik fel az ajánlás etikátlanságát, amely 2,5 milliárd dolláros 

elkötelezettségbe rántotta az indiai kormányt. A poliokampány mindössze 2 millió dollár 

kezdeti finanszírozást és a siker ígéretét kapta a GAVI-tól. „Végül az indiai kormány 
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kénytelen volt finanszírozni ezt az igen drága programot, ami a kezdetben kiutalt támogatás 

összegének több mint százszorosába került az országnak,” áll a jelentésben. 

„India szempontjából a program igen sokba került, mind az elveszített emberi életek, mind 

pedig a költségek szempontjából. Nagy a kísértés elábrándozni, hogy mi mindent tehettünk 

volna 2,5 milliárd dollárral, ha azt vízellátásra és az alapvető higiéniai állapotok javítására 

költjük.” 

A jelentést készítő orvosok szerint a „polio megszüntetését célzó program hűen szemlélteti a 

„betegség specifikus,” vertikális projektek sokszoros céltévesztését a közösségorientált 

egészségvédelmi (horizontális) programok kárára,” hozzátéve, hogy „azt is láthattuk, hogy az 

ilyen külső, kezdeti támogatások teljesen eltorzítják a helyi prioritásokat.” 

A WHO és magáncégek közötti etikátlan együttműködés kísértetiesen emlékeztet a H1N1 

sertésinfluenza hisztéria körüli korrupciós botrányra, ahol a WHO azért jelentette be a járvány 

kirobbanását (amiről később kénytelenek voltak beismerni, hogy eltúlzott lépés volt), hogy 

megteremthessék a vakcinára való igényt a világon. Akkor Wolfgang Wodarg, az Európa 

Tanács Egészségügyi Bizottságának elnöke bizonyította be, hogy a gyógyszeripari cégek a 

WHO-val együttműködve szándékosan keltettek pánikot a sertésinfluenza járvánnyal 

kapcsolatban.  
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