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Med livet som indsats  

Omfanget af alvorlige bivirkninger ved vaccination mod livmoderhalskræft (Cervarix og 
Gardasil) begynder nu at vise sig også i Danmark. De ramte henvender sig talrigt hos 
alternative behandlere. 
En af dem er Chr. Andersen fra Homeoteket på Frederiksberg, som oplyser, at de 
p.t. har hen mod 80 ganske unge piger i behandling i klinikken. De lider bl.a. af 
svimmelhed, hovedpine, koordinationsforstyrrelser, lammelser i arme og ben, kroniske 
smerter i kroppen, besvimelser, kronisk træthed, utilpashed, uklarhed i hovedet (de ikke 
kan passe deres skole - deres reaktionstid er blevet ca. tredoblet i for hold til det 
normale). Tre unge kvinder har fået cancer i underlivet, livmoderhalskræft, efter 
vaccinationen med HPV. 
Symptomerne er meget svingende, da vaccinationerne indeholder genmanipuleret DNA 
samt polysorbate 80 (bruges i fremstillingen af tyggegummi. 1 dråbe i et glas vand bliver 
til gele, dvs. hjernevæsken bliver tyk og geleagtig). Immunsystemet svækkes, og der 
opstår voldsomme, allergiske reaktioner. 
 
På producentens hjemmeside www.merck.com - står alle disse ting som bivirkninger. 
Men på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside er dette ikke oplyst. Her står blot, at der 
kan komme lidt rødme og kløe i området efter vaccinationen.   
Den forsker, som har lavet vaccinen, udtaler, at alle, der vaccineres med denne 
vaccine, skal priktestes for at kontrollere, om de kan tåle vaccinationen. Dette overholdes 
imidlertid ikke, idet lægerne herhjemme generelt anbefaler vaccinationerne i flæng. 
Sundhedsstyrelsen udtaler, at der ikke er flere negative reaktioner end i andre lande, 
og at de positive virkninger ved vaccinationen overstiger de negative virkninger. 
Vaccinationsforum har i et brev til sundhedsministeren bl.a. bedt om stop af HPV 
vaccinen, indtil man har fundet frem til årsagerne til bivirkningerne og har hjulpet dem 
der er syge nu. 
http://www.ft.dk/samling/20121/almdel/suu/bilag/445/1277071.pdf 
  
Uvildige videnskabelige undersøgelser viser uønskede bivirkninger ved brug af HPV 
vaccinen, som omfatter død, ALS, Multiple Sclerose (MS), neuritis, synstab, pancreatitis, 
anafylaksis, Akut Dissemineret Encephalomyelit (ADEM) og Postural Tachycardia 
Syndrom (POTS). 
Mere på 
http://vaccineinfo.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=626&Itemid=101 
  
Prisen ved HPV vaccination kan være høj. Vurdér derfor grundigt fordele og 
ulemper, før du beslutter dig. 
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