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підготував Валерій КОЛОСЮК, “Аратта-Україна” Вакцину від грипу застосували для
поширення пташиного грипу?
Вакцини американської компанії Baxter International були забруднені смертельним
вірусом з метою викликати пандемію? Де і на кому проводяться випробування новітніх
вакцин проти грипу?
У другій половині лютого 2009 року австрійська компанія – дистриб’ютор ліків
«Орта» – відправила до Чехії, Словенії і Німеччини партію протигрипозної вакцини,
виробленої американською міжнародною фармацевтичною компанією Baxter
International, повідомляє bloomberg.com.
Лаборант чеської фармацевтичної компанії «Біотеста», під Прагою, випробував
отриману американську вакцину на лабораторних тхорах. Незабаром після отримання
вакцинної ін’єкції всі тварини здохли. При ретельнішому аналізі вакцини з’ясувалося, що
вона містить в собі живий, активний пташиний вірус H5N1 і людський - H3N2.
Чеські газети припускають, що вакцини, забруднені смертельним пташиним вірусом
грипу, які призначалися 18 країнам, виготовлені американською компанією Baxter
International, були частиною змови з метою викликати пандемію. Припущення не
позбавлене підстави, тому що, згідно лабораторним вимогам безпеки, які є звичайними
для виробників вакцини, випадково змішати живий вірусний біологічний засіб з
матеріалом вакцини фактично неможливо.
"Компанія, яка випускала забруднений матеріал вірусу грипу із заводу в Австрії,
підтвердила, що експериментальний продукт містив живий H5N1 - вірус пташиного
грипу", - повідомляє канадська Press.
Спочатку Baxter International не відповідав на запитання, апелюючи до "комерційних
секретів" і відмовився визнати, що вакцини були забруднені H5N1. Під тиском Baxter
International заявив, що в чисті партії вакцини вірус H5N1 потрапив випадково. Проте
випадкове забруднення вакцини таким смертельним біологічним агентом як пташиний
грип є фактично неможливим, і єдиний шлях, як це могло статися, була навмисна і
злочинна дія.
"Було це просто злочинною недбалістю чи спробою викликати епідемію,
використовуючи щеплення проти грипу аби розповсюдити хворобу - а вже потім продати
за гроші вакцини проти H5N1, які розробляє Бакстер? Як міг виявитися вірус H5N1 у
звичайних вакцинах від грипу?"
Тут слід наголосити, в чому полягає ключовий аспект цієї історії: живому вірусу
пташиного грипу неможливо випадковим чином проникнути у звичайну вакцину від грипу.
Слід зазначити, що в Baxter і раніше здійснювали помилки. Так, в препаратах для
крові, які компанія виробила одного разу, містився ВІЧ. Загинули тисячі хворих
гемофілією, а багато хто встиг заразити і своїх партнерів.
Є всі підстави стверджувати, що Baxter International несе відповідальність за спалах
нової смертоносної пневмонії в Україні
Влітку в Інтернеті почали з'являтися дивні історії. Huffington Post повідомила про людину
на ім'я Джозефа Моше (Joseph Moshe), якого було заарештовано після багатогодинного
протистояння з поліцією, нібито через погрози Білому дому. Чоловік витримав декілька
раундів в бою зі сльозогінним газом.
Проте, Інтернет-співтовариство надто вже скептично віднеслося до дійсної причини
арешту. Коментарі на сайті Huffington Post відразу змістилися в бік історії, яка не
афішувалася, а саме те, що Джозеф Моше був агентом МОССАД, фахівцем з біологічної
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зброї, який телефонував на радіо-шоу, щоб попередити людей про біологічну зброю, яку
виробляє Baxter International і, яка буде розповсюджуватися в якості вакцини, що і буде
причиною епідемії грипу.
Хоча ми знаємо, що хто завгодно може кричати про Апокаліпсис і, що нікому не можна
вірити, найдивовижнішим у висловах Моше є місце, в якому повинна вироблятися
біологічна зброя.
Моше заявив, що лабораторія Baxter на Україні саме і займалася виробництвом
біологічної зброї. Всі ці події відбувалися на початку серпня, більш ніж за два місяці до
нинішньої ситуації з епідемією грипу і ГРВІ в Україні.
Іншими словами, називати Україну Моше міг лише володіючи внутрішньою інформацією
або ж, - просто за неймовірним збігом, вірогідність якого, як розуміє кожен, прямує до
нуля.
Давайте припустимо, що кожна людина на нашій планеті має рівні шанси породити
нову смертоносну епідемію через вірус, який мутує в його тілі. На Україні живе 46 млн.
чоловік. Загальна чисельність нашої планети складає близько 6,7 млрд. чоловік. Це
означає, що вірогідність виникнення нової епідемії саме на Україні складає 0,69%. Проте,
виявляється, що цей вірус - різновид грипу. Отже вірогідність виникнення смертельного
грипу на Україні ще менша. Адже ще на початок серпня переважна більшість випадків
цього грипу були зафіксовані в будь-яких інших країнах, окрім України. На 30 жовтня, за
повідомленням Earthtimes, на Україні офіційно зареєстровано лише два випадки
"свинячого грипу" і жодного загиблого аж до п'ятниці, 31 жовтня. Таким чином,
смертоносна епідемія з'явилася на Україні з нізвідкіля.
Науковий профіль Моше підтверджує його спеціалізацію як мікробіолога. Крім того, ця
сторінка з контактною інформацією Baxter для України підтверджує присутність
корпорації в країні.
Варто також відзначити, що велика кількість мікробіологів померли останнім часом
дивною смертю. Мабуть треба бути хороброю людиною, щоб донести до нас інформацію
без огляду на всі ці смерті. Той факт, що за два місяці до епідемії людина зуміла
передбачити спалах високосмертоносного грипу в країні, в якій менше всього чекаєш,
дозволяє довіряти його ствердженню, що Baxter International несе відповідальність за
епідемію і, що провідні мікробіологи можуть завдати перешкоди людям, що відповідають
за це лихо.
Повідомлення українських ЗМІ здавалося б, свідчать про те, що українському уряду
було відомо про нинішню епідемії грипу до її початку. Служба безпеки України
попередила Кабінет міністрів України та РНБОУ 20 жовтня - за 10 днів до початку
офіційного визнання епідемії.
Цікаво відзначити, що Моше також стверджував про співпрацю української Служби
безпеки з ізраїльською розвідкою МОССАД. Схоже, що розвідувальне співтовариство
усвідомлює загрозу спалаху епідемії перед значною частиною населення.
Посилила цю теорію повідомлення українських ЗМІ про те, що весь Кабінет міністрів
отримав вакцини проти свинячого грипу три місяці тому. Якщо вважати, що Baxter
International отримав першу партію вакцини проти свинячого грипу в кінці липня, це
цілком вірогідно.
Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко 5 листопада заявила, що друга хвиля епідемії грипу
буде складатися з пташиного грипу - замість сезонного, або свинячий грип викликає
більше питань, ніж відповідей.
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Навіть провідні засоби масової інформації відчувають сумніви, наскільки виправдані,
здавалося б драконівські заходи з боку українського уряду. З його низьким рейтингом
напередодні виборів Президента. То може все це - просто відчайдушна спроба
Тимошенко уникнути нищівної поразки на майбутніх виборах? Хоча цей варіант не може
бути виключеним повністю, існує два заперечення проти цієї теорії.
В першу чергу, Україна, здається, страждає від раптової і жорстокої епідемії
пневмонії. Як згадувалося раніше, кількість загиблих зростає швидкими темпами, і число
випадків зростає удвічі кожні 48 годин. Крім того, лікарі в Україні зазначають, що їхні
пацієнти помирають з легенями, які наповнилися кров'ю. Докази наводять на думку про
те, що наслідки епідемії можуть бути недооціненим, а не завищеними. Станом на 1
листопада, з 53 випадків смерті, - 4 померлих були лікарями.
Інше заперечення полягає в тому, що український уряд, швидше за все, більше
критикують, ніж підтримують за його позицію і дії відносно епідемії. В країні існує
нестача вітаміну С, "Таміфлю", не вистачає захисних медичних масок. Широкомасштабна
вакцинація громадян не почнеться до грудня.
Однак, незважаючи на відсутність масової вакцинації проти грипу в Україні, як
видається, випробування нової вакцини були проведені. Можливо навіть провести
зв'язки між можливим випробуванням новітньої вакцини і нинішнім спалахом грипу в
Україні. Перш за все слід зазначити, що кілька дітей померли під час випробувань. Ці
смертельні випадки можуть бути лише збігом, - вони можуть бути пов'язані з різними
добавками, що міститься у вакцині, або, ці смерті можуть означати, що діти отримали
вірус з більш смертоносним штамом грипу, ніж ті штами, що циркулюють в даний час в
усьому світі.
Інші випробуваннях вакцини проти грипу вже мали подібні результати. У липні 2008
року стало відомо, що експериментальна вакцина проти пташиного грип, схоже,
відповідає за кількість смертей в польських безпритульних, яких було залучено до
випробування вакцини в 2007 році. Чоловік в Німеччині почав кашляти кров’ю після того
як отримав експериментальну вакцину проти свинячого грипу.
У Швеції почалося розслідування небезпечних побічних наслідків від вакцинації проти
вірусу свинячого грипу A/H1N1 після того, як після щеплення померли четверо людей.
Більш докладна інформація про випробування вакцини, які були проведені в Україні
вкрай необхідні, якщо ми хочемо зрозуміти, що і хто може нести відповідальність за
ситуацію, що склалася.
За матеріалами сайту російських епідеміологів epidemiolog.ru та інтернет-блога Деві
да Ротскама.
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