Este oare siguranta vaccinului HPV o iluzie mentinuta prin suprimarea stiintei?

Pe data de 14 ianuarie 2016, Dr. Sing Hang Lee a trimis o scrisoare deschisa cu o reclamatie directorului general al
Organizatiei Mondiale de Sanatate, Dr. Margaret Chan, in care ii acuza pe membrii Comitetului Global de
Consultanta pentru Siguranta Vaccinurilor (Global Advisory Committee on Vaccine Safety - GACVS), membrii CDC),
pe Ministrul Sanatatii din Japonia si altii de manipularea datelor si suprimarea stiintei pentru a mentine iluzia
sigurantei vaccinului HPV in ciuda dovezilor contradictorii intemeiate.
Potrivit scrisorii doctorului Lee, o serie de mailuri au iesit , de curand, la iveala in urma unei cereri conform
Libertatii Informatiei ( Freedom of Information - FOI) din Noua Zeelanda, continand dovezi ca Dr. Robert Pless,
presedinte GAVCS, Dr. Nabae Koji de la Ministerul Sanatatii din Japonia, Dr. Melinda Wharton , membru CDC, Dr.
Helen Petousis-Harris de la Universitatea Auckland, Noua Zeelanda, si multi altii (incluzand functionari ai OMS) ar
putea fi implicati in mod activ intr-un complot prin care au indus in eroare ancheta expertilor japonezi cu privire la
siguranta vaccinului HPV, inainte, in timpul si dupa audierea publica din data de 26.02.2014, din Tokio.
Conform reclamatiei, mailurile furnizate contin dovezi clare ca un grup de functionari ai OMS impreuna cu angajati
ai guvernului, ce aveau responsabilitatea de a consilia comitetul de experti din partea guvernului japonez cu privire
la siguranta vaccinului HPV, stiau dinaintea audierii publice din 16.02.2014 din Tokio ca unul din proprii lor experti a
prezentat dovezi stiintifice ca vaccinul HPV duce la cresterea citokinelor (inclusiv factorul de necroza tumorala TNF), mai ales la locul injectiei, in comparatie cu alte vaccinuri. Totusi, ei au ales sa ascunda aceasta informatie la
audierea publica.
Desigur, aceste date stiintifice cunoscute de toti membrii grupului lipsesc de asemenea si din declaratia GACVS cu
privire la siguranta vaccinului HPV din data de 12.03.2014. Din pacate pentru clientii serviciilor medicale, aceasta
declaratie a GACVS este folosita si in prezent pentru a asigura functionarii sistemelor de sanatate publica,
politicienii si doctorii din toata lumea ca nu exista niciun motiv de ingrijorare in privinta sigurantei vaccinului HPV.
Dr. Lee a declarat la final ca exista cel putin un mecanism cunoscut care explica de ce apar mult mai frecvent reactii
adverse foarte grave la oamenii injectati cu vaccinul HPV decat cu alte vaccinuri si de ce unele persoane cu anumite
predispozitii pot fi victimele unui deces subit inexplicabil. Se pare ca exact aceasta parte a informatiei au considerat
"expertii" ca trebuie ascunsa.
Dr. Lee declara:
"Persoanele ale caror nume apar in reclamatia mea si care resping orbeste grijile intemeiate despre siguranta
vaccinului pentru a continua promovarea vaccinului HPV ar trebui trase la raspundere pentru faptele lor. Nu exista
nicio scuza pentru ignorarea intentionata a dovezilor stiintifice. Nu exista nicio scuza pentru inducerea in eroare a
factorilor de decizie in politica globala a vaccinarii cu pretul sacrificarii intereselor sanatatii publice. Nu exista nicio
scuza pentru o asemenea inselare a increderii publice."

