Landsforeningen HPV-Bivirkningsramte på ”10th international congress
on Autoimmunity” i Leipzig
Bivirkninger efter HPV-vaccination var tæt på at være en rød tråd gennem den 10.
internationale kongres for autoimmune sygdomme, da studier om bivirkninger kom fra
hele verden.
Der var stor bekymring over det stigende antal tilfælde af menstruationsforstyrrelser. Frygten er, at de
mange tilfælde der er registreret kun er toppen af isbjerget, fordi mange kvinder vælger at få p-piller. Den
kunstige cyklus pillerne giver, frygtes at dække over et endnu større antal.
I Landsforeningen HPV-Bivirkningsramte er vi glade for at være i videnskabens centrum, samtidig med at vi
har mulighed for at netværke med de internationale kontakter, foreningen har.

Professor Vera Stejskal
En af HPV-Bivirkningsramtes stærke og aktive støtter, Professor Vera Stejskal, bliver her interviewet til
www.thedr.com af Dr. Tom O’Bryan.

Professor Stejskal præsenterede på kongressen både den toksiske virkning af metaller, samt metode til
måling af kroppens allergiske reaktion mod HPV vaccinen i piger med bivirkninger – sammenlignet med
vaccinerede piger uden bivirkninger og uvaccinerede piger.
Efter behandling ses et tydeligt fald i immunresponset og ikke mindst en klar forbedring af tilstanden hos
den vaccineskadede.

Dr. Downing
Dr. Downing fra London havde et indlæg, hvor han fremviste case reports for 8 piger, en stor del danske,
som havde oplevet forbedringer efter behandling med intravenøse behandlinger. Det var dog ikke alle der
havde positiv effekt af behandlingen, hvilket fortæller lidt om, hvor komplicerede skader HPV vaccinen
giver.

Christopher Exley
Christopher Exley, en af vores gode samarbejdspartnere, havde et fantastisk indlæg om aluminiums
skadelige virkninger. Både som adjuvans i vacciner og i hverdagen i øvrigt.

J. Cadesseau
J. Cadesseau havde et indlæg der forklarede, hvor lidt aluminium der skal til for at introducere langvarig
toksisk forgiftning.

Lucija Tomejenovic
Lucija Tomejenovic fortalte om den temmelig mangelfulde afprøvning af HPV-vaccinen Gardasil.

L. Luján
L. Luján illustrerede at vaccine skader kan ligge latent i dyr – og trigges af forkølelse, influenza e.t.c.
Meget skræmmende. Har vi i dag kun set toppen af isbjerget i forhold til HPV vaccineskader?

Yderligere indlæg
Yderligere indlæg omhandlende den, tilsyneladende over hele verden, udskældte HPV vaccine.
D. Kanduc (Italien) From HBV to HPV: Designing vaccines for extensive and intensive vaccination campaign
worldwide.
N. Gruber (Israel) Analysis of mouse ovarian reserve upon administration of either Human-Papillomavirus
or aluminum.
O. Hotta (Japan) Chronic fatigue syndrome following Human Papilloma Virus Vaccination, is latent
epipharyngitis to blame?
D. Little (Australia) Quadravilent Human Papillomavirus vaccine and the young adolescent ovary: Review of
safety research following two case series of premature ovarian insufficiency.
H. Ward (Australia) 5 case series of premature ovarian failure within 3 years of HPV vaccine inoculation is
this ASIA syndrome and what are the implications?
G. Giannotta (Italy) Post-Vaccination inflammatory syndrome: A new syndrome?
Eca Guimaräes (Portugal) Vaccines, Adjuvants and Autoimmunity.

Det generelle billede af HPV-sagen
Vi benyttede lejligheden til at fortælle om situationen i Danmark, og vi havde møder med både læger,
forskere og journalister.
Resultatet af det arbejde vi har lavet vil blive præsenteret i USA og senere UK. Foreningen samarbejder
også med en filmproducer der arbejder på en film om vacciner.
Der er ingen tvivl om, at det arbejde Landsforeningen HPV-Bivirkningsramte gør i Danmark har givet genlyd
i hele verden. Danmark er kendt, takket være alle der gør en indsats for at nå det fælles mål om at formidle
mere information om HPV-vaccinens risici, så alle kan træffe deres beslutning på et oplyst grundlag - og
ikke mindst, så dem der får bivirkninger får behandling og erstatning.
Positiv feedback fra Europa var forventet, men også lande som Australien, USA og Canada er meget
opmærksomme på og interesserede i vores arbejde. Flere af de danske læger, som Landsforeningen HPVBivirkningsramte samarbejder med, deltog i kongressen og blev dermed opdateret med seneste viden om
HPV-vaccinen og dens alvorlige bivirkninger.
Når vaccinefortalere siger, at de skader pigerne har pådraget sig er psykiske skader, har de formodentlig
delvis ret. Videnskabelige studier viser, at dyr der får indsprøjtet aluminium ændrer adfærd. Dyr der får
vacciner ændrer ekstrem adfærd og udvikler nye sygdomme. Aluminium som adjuvans giver psykiske
ændringer - på grund af en fysisk påvirkning. Skræmmende, men sandt.
Læger der ikke følger den seneste forskning inden for vaccinationsskader vil derfor med stor sandsynlighed
risikere, at fejldiagnosticere personer med bivirkninger efter HPV-vaccinen.
Den videnskabelige litteratur bliver mere og mere klar. HPV vaccinen har fordele – men den har også rigtig
mange ulemper.
Hvor mange raske børn skal invalideres for livet, før fordele ikke længere overstiger ulemper?
HPV-vaccinen har i studier vist alvorlige bivirkninger på 4,0% efter 24 måneder. Det tal er alt for højt og helt
ude af proportion. Risikoen for at dø af livmoderhalskræft før 75 års alderen er 0,2%.
Landsforeningen HPV-Bivirkningsramte kæmper for anerkendelse, diagnosticering og behandling af skader
efter HPV-vaccinen. Vi følger – og deltager i, den videnskabelige forskning på området og formidler denne
viden videre til danske politikere.
Sundhedsstyrelsen har valgt IKKE at sende repræsentanter til denne vigtige og betydningsfulde kongres,
hvor forskere fra hele verden præsenterer deres seneste resultater.
Alle har vel et fælles mål at stå sammen om – vacciner skal være sikre. For dem der oplever bivirkninger
skal der være behandling og i værste fald erstatning.

Støt Landsforeningen HPV-Bivirkningsramtes arbejde og meld dig ind her:
http://hpv-bivirkningsramte.dk/bliv-medlem-formular
SAMMEN STÅR VI STÆRKEST!

