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(dio pisma) 

Prijevod hrvatski:  

12 razloga zašto pripravak protiv SARS-Cov-2 ne bi smio bitiautoriziran za djecu u dobi 5 – 11 

godina 

1. Pokazuje se kako je rizik od primanja pripravka veći nego pozitivni učinci 

2. Gotovo polovica djece ima prirođeni imunitet na COVID-19, temeljem objava CDC. Ne postoji 

etičko obrazloženje za nepotrebnu primjenu cijepljenja u ovoj dobnoj skupini u kojoj se može 

povećati rizik za nastanak neželjenih učinaka i trajnog oštećenja. 

3. Neka djeca će vjerojatno umrijeti ili biti trajno onesposobljena od pripravaka, temeljem uvida 

u učinke pripravka u dobnim skupinama 12 – 16 godina.  

4. Klinička istraživanja pedijatrijskih pripravaka bila su premala u brojnosti kako bi se detektirali 

sigurnosni signali koji bi se mogli ekstrapolirati na populaciju koja u USA broji milijune.  

5. Nisu dostupni rezultati dugog praćenja za primjenu pripravaka u djece, time ovaj postupak 

više liči na eksperiment nego na medicinsku prevenciju.  

6. Primijeniti će se neetički pritisak na djecu i roditelje kao što je to bio slučaj u stariej djece i 

roditelja. Odobravanjem ovih pripravaka kršite Nuremberški Kod, prvi princip. 

7. Ne postoji prihvaćen pstupak skrbi za djecu koja su primila pripravak te imala teške neželjene 

posljedice.  

8. VRBPAC članice ne bi smjele sudjelovati u zaključivanju. Predsjednik je kupion 65 milijuna 

pedijatrijskih doza (Amerika).. 

9. Na prvom mjestu je ne štetiti. Vi kao liječnici imate dužnost prema pacijenti i medicinskoj 

etici. Ako odobrite ove pripravke, jeste li svjesni da se odričete svoje zakletve? Ako toga niste 

svjesni, jeste li svjesni kakovaši postupci u budućnosti mogu biti razlog oduzimanja liječničke 

licence? 

10. Priroda vaših promišljanja bez odgovornosti možda neće izdražati test vremena, možda vaše 

odluke neće imati zaštitu od odgovornosti koju trenztno uživaju. Prema Zakonu o PREP-u iz 

2005. svi akteri koji promiču EUA za medicinske protumjere uživaju zaštitu od odgovornosti, 

bez namjernog nedoličnog ponašanja. Ipak, ako se kasnije ti pripravci smatraju 

neterepeutskim genskim proizvodima koje ste svjesno i nepromišljeno odobrili, a koji potom 

distribuirani djeci kao izravnaposljedica vaše odluke, moguće je da bi se kasnije mogla 

pripisati odgovornost.  

11. Ne postoji hitnost u djece glede COVID-19 epidemije. 

12. Postoje sigurniji lijekovi koji s emogu koristiti profilaktički i terapijski za COVID-19 u djece. Za 

obvu tvrdnju postoje opsežni i uvjerljivi medicinski dokazi; a izbor izbjegavanja uporabe ovih 

lijekova u korist dokazano opasnog cjepiva je proizvoljan i hirovit. 
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