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Pred hrvatskim narodom je težak ispit i o tome hoćemo li ga kao narod položiti, ovisit će budućnost 

naše djece i budućnost cijelog naroda. Liječnici Inicijative Hipokrat ovim Proglasom iznose svoj stav 

prema najavljenom dolasku cjepiva protiv Covida 19 za djecu od 5 do 11 godina kao i opasnosti da 

cijepljenje protiv Covida 19 uskoro postane dio programa obaveznog cijepljenja djece. 

Kao i uvijek do sada, kada roditelji, a osobito majke, instinktivno osjete da su njihova djeca u 

opasnosti, oni postaju lavovi i lavice, izlaze u prve redove i brane svoju djecu pod cijenu vlastitog 

života. Nadali smo se i molili da se nikad ne ponove okolnosti pod kojima su majke u devedesetima 

svojim tijelima sagradile Bedem ljubavi oko zloglasnih kasarni JNA da spase živote svoje djece iz ruku 

neprijatelja. No evo nam opet Stožera, ovog puta postavljenog od naših hrvatskih vlasti, kojemu je 

namjera, ništa drugo nego granatiranje budućnosti vlastitog naroda, onog najvrjednijeg što imamo – 

naše djece. 

Zašto tako teške riječi, zašto takve prispodobe? A kako drugačije i kojim imenom nazvati njihovu 

namjeru da cijepe našu djece eksperimentalnim pripravkom? Zbog bolesti koju djeca u najvećem 

broju slučajeva prebolijevaju uz lakše simptome, i od koje nije umrlo ni jedno dijete koje nije bolovalo 

od neke druge teške ili kronične bolesti. Cjepivom koje niti po svojoj definiciji niti po svojoj funkciji to 

u stvari nije. Cjepivom čije je korištenje samo uvjetno odobreno i pod posebnim je mjerama 

dodatnog praćenja, zbog nedostatnih kliničkih spoznaja o njegovoj učinkovitosti i sigurnosti. 

Cjepivom za koje će prve valjane kliničke studije biti dostupne tek krajem 2023, a nakon čije je 

primjene do sada, samo na području Europske Unije, prijavljeno gotovo 30.000 smrtnih slučajeva, 3 

milijuna nuspojava od čega je otprilike polovica teških i sve više slučajeva spontanih pobačaja i 

mrtvorođene djece. 
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Vezano uz primjenu „cjepiva“ na djecu svim zabrinutim roditeljima želimo svratiti pozornost na 

sljedeće činjenice: 

1. Prema dostupnim podacima, djeca od 5 do 11 godina imaju izuzetno mali rizik od 

hospitalizacija, razvoja dugotrajnog Covida tj. post-Covid sindroma ili smrti. 

2. Sigurne epidemiološke mjere i uspješni medicinski tretmani su široko dostupni i mogu se 

primijeniti na djeci. 

3. Cijepiti djecu kako bi zaštitila starije je novi i neetički pristup koji nema uporište u medicini 

utemeljenoj na dokazima. 

4. Najnovije informacije ukazuju na to da su učinjeni mnogi propusti tijekom istraživanja 

pripravaka protiv bolesti COVID-19 na djeci, o čemu pišu i važniji citirani medicinski časopisi, i 

koje bude sumnju u vjerodostojnost predočenih rezultata. 

5. Klinička istraživanja su obuhvaćala vrlo malu grupu djece kako bi se utvrdila efikasnost ili 

neželjeni učinci, a rezultati će biti poznati tek u srpnju 2024. godine. 

6. Tijekom aplikacija pripravka protiv bolesti COVID-19 prijavljene su teške nuspojave koje su 

zahvaćale srce u dobnoj skupini od 16-24 godine. Postavlja se pitanje postoji li veći rizik od 

teških srčanih neželjenih reakcija u mlađe djece? 

7. Dostupni podaci ukazuju na to da pripravci protiv bolesti COVID-19 mogu oštetiti imunološki 

sustav što može dovesti do zabrinjavajućih neželjenih nuspojava kao što je i nastanak 

autoimunih bolesti.  

8. Kratkoročni i dugoročni učinci „cjepiva“ na imunološki sustav djece i odraslih su nepoznati i 

nepredvidljivi. 

Dodatno navodimo činjenice koje bi svaki građanin Republike Hrvatske trebao znati:  

1. Svi pripravci protiv bolesti COVID-19 JOŠ SU U FAZI ISTRAŽIVANJA 

2. Cijepljenje eksperimentalnim pripravkom protiv bolesti COVID-19 u Republici Hrvatskoj je 

DOBROVOLJNO i NE MOŽE BITI OBAVEZNO kako za odrasle pa tako ni za djecu 

3. Samo na području Europske Unije, prijavljeno je gotovo 30.000 smrtnih slučajeva, 3 milijuna 

nuspojava od čega je otprilike polovica teških i sve više slučajeva spontanih pobačaja i 

mrtvorođene djece  

4. Pripravci protiv bolesti COVID-19 temeljem preporuke Europske agencije za lijekove odluke 

Europske Komisije imaju UVJETNO ODOBRENJE za stavljanje u promet i pod DODATNIM SU 

PRAĆENJEM 

5. Prihvaćanjem pripravaka protiv bolesti COVID-19 PRISTALI STE DOBROVOLJNO NA 

PROVOĐENJE EKSPERIMENTA NAD SAMIM SOBOM I VAŠOM DJECOM 

6. Uvjet bilo kojeg medicinskog postupka a posebno medicinskog istraživanja je PISANI 

INFORMIRANI PRISTANAK  

7. ZDRAVSTVENO OSOBLJE KOJE PROVODI CIJEPLJENJE PRIPRAVKOM (CJEPIVOM) dužno vam 

je dati pravovaljane i točne informacije o funkciji i učinkovitosti proizvoda, kao i detaljne 

informacije o mogućim nuspojavama ili smrti nakon primjene pripravka kako biste mogli 

donijeti vašu odluku želite li dobrovoljnu sudjelovati u eksperimentu 

8. FARMACEUTSKE KOMPANIJE koje izrađuju pripravak protiv bolesti COVID-19 IZUZETE SU OD 

BILO KOJE ODGOVORNOSTI uslijed neželjenih posljedica u odraslih i djece 

9. PROVOĐENJE NEINFORMIRANIH EKSPERIMENATA NAD LJUDIMA bez njihovog izričitog 

pristanka NIJE DOZVOLJENO niti jednim pozitivnim aktom u Republici Hrvatskoj, Europskoj 

Uniji i svijetu; čime se krše svi zakoni i konvencije koje govore o ljudskim pravima 
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10. RODITELJ MORA BITI INFORMIRAN i imati uvid u svaki postupak koji će se primijeniti na 

njegovom djetetu. Svi postupci i mogući neželjeni učinci po zdravlje djeteta moraju biti opisani 

u informiranom pristanku i zdravstveni djelatnik koji primjenjuje postupak mora roditelju i 

djetetu detaljno opisati i objasniti sve postupke i moguće neželjene učinke. 

11. Roditelj mora biti informiran da svaki NEŽELJENI DOGAĐAJ OBAVEZNO MORA PRIJAVITI 

LIJEČNIKU, jer se radi o pripravku koji je pod dodatnim praćenjem, a liječnik obavezno mora o 

svakom takvom neželjenom događaju, bez iznimke, obavijestiti hrvatsku agenciju za lijekove 

HALMED, koja je dužna taj neželjeni događaj dalje prijaviti u Eudravigilance bazu, europsku 

bazu za prijavu neželjenih događaja i nuspojava. 

 

Usprkos svemu navedenom Hrvatski zavod za javno zdravstvo je 6. prosinca 2021. godine dao 

preporuku za cijepljenje djece u dobi od 5 godina i starije pripravcima protiv bolesti COVID-19.  

Hrvatski liječnici Inicijative Hipokrat dižu svoj glas protiv takvih u potpunosti neopravdanih odluka 

Stožera i Vlade i eto nas opet zajedno gdje gradimo drugi Bedem ljubavi, bedem obrane života i 

zdravlja naše djece. Danas se za razliku od devedesetih nalazimo pred Hrvatskim saborom, u kojem 

će saborski zastupnici dati svoj glas ZA ili PROTIV svog naroda. O njihovoj odluci ovisi sigurnost i 

budućnost naše domovine, našeg naroda, naših života i života naše djece.  

Bedem ljubavi je mirni apel naroda upućen Vladi i svim zastupnicima da se prisjete tko ih je izabrao 

da sjede u našem saboru, i u čije ime i za koga moraju davati svoj glas. Narod im ovim prosvjedom, 

kao i sve brojnim drugim prosvjedima, glasno i jasno poručuje:  

DOSTA kažnjavanju i progonu, liječnika, stručnjaka, znanstvenika i građana koji se opiru vašem 

jednoumlju, 

DOSTA neustavnim, nestručnim i po zdravlje štetnim odlukama utemeljenim na korumpiranoj 

pseudo-znanosti.  

DOSTA mjerama i kaznama za građene, bez ikakvih mjera za sve vaše propuste i prekršaje.  

DOSTA životu u strahu, patnji i muci dok vi uživate privilegije elite.  

DOSTA zelenih COVID-putovnica jer hrvatski narod ima svoju, plavu, Hrvatsku putovnicu i ne treba 

mu druga.  

DOSTA je vašeg neposluha, a izgleda premalo građanskog. I konačno,  

DOSTA vašim argumentima sile na našu silu argumenata koji dokazuju da to što činite nema veze sa 

zdravljem građana već više liči na njegovu izdaju.  

Hrvatski narod vas ovim putem mirno poziva da OSTAVITE NAS I NAŠU DJECU NA MIRU.  

Kao liječnici inicijative Hipokrat ovim putem od odgovornih državnih institucija zahtijevamo: 

 Prekid progona liječnika zbog iznesenog drugog mišljenja 

 Obustavu cijepljenja do dovršetka kliničkih ispitivanja  

 Ukidanje COVID-putovnica koje izravno ugrožavaju zdravlje i sigurnost građama  

 Ukidanje svih mjera Kriznog stožera koje su epidemiološki i zdravstveno neopravdane. 
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 Smjenu svih članova Kriznog stožera i Vlade koji su svojim propustima i prekršajima narušili 

ustavnom zajamčena prava te normalan život i zdravlje građana. 

I na samom kraj Hrvatska liječnika inicijativa Hipokrat želi poručiti svim građanima i roditeljima ovdje 

u Bedemu Ljubavi ali i u cijeloj Hrvatskoj: 

Kompromitirana tijela Hrvatske liječničke komore nama liječnicima zbog javnog iznošenja OVOG 

drugog mišljenja prijete kaznama i oduzimanjem prava na bavljenje životnim pozivom. Zbog toga smo 

se kao liječnici inicijative Hipokrat odlučili da ne istupamo javno kako bismo mogli liječiti i štititi vaše 

zdravlje unutar hrvatskog zdravstvenog sustava. No ne brinite, mi smo tu, osvrnite se oko sebe, da tu 

odmah do vas i uvijek uz vas i čuvamo vaše zdravlje na svojim radnim mjestima. 

Vaši liječnici su tu za vas i na raspolaganje će vam dati sve potrebne materijale kako biste se u 

potpunosti informirali i time zaštitili svoje zdravlje i zdravlje svoje djece. Hvala svim dobrim ljudima 

koji svojim dobrovoljnim i svesrdnim radom omogućavaju sve što vam stavljamo na raspolaganje s 

naše strane. Svi smo mi obični ljudi koji uz sve svoje životne obveze dajemo sve od sebe da kroz 

Inicijativu HIPOKRAT činimo dobro.  

 

 

Inicijativa Hipokrat  

 

 

U Zagrebu, 15. prosinca 2021. godine 

 

Sve najnovije informacije i akcije koje poduzimamo možete pronaći na stranicama 

www.hipokrat24.eu i na Telegram kanalu HIPOKRAT.  

http://www.hipokrat24.eu/
https://t.me/kanalhipokrat

