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Glaxo Smith Kline w Polsce

Petycja w sprawie produkcji nowej etycznej szczepionki przeciwko śwince, różyczce i odrze

W imieniu wielu polskich rodziców, zwracam się do Pana z prośbą o przedstawienie odpowiednim organom odpowiedzialnym koncernu Glaxo Smith Kline,
naszego gorącego apelu o rozpoczęcie produkcji nowej szczepionki przeciwko śwince, różyczce i odrze, alternatywnej do szczepionki Priorix produkowanej
przez Glaxo Smith Kline, powstałej przy użyciu linii komórkowej MRC-5, pobranej w latach 60-tych ubiegłego wieku, z tkanki płucnej dziecka, które straciło
życie w wyniku aborcji.

Uważamy, że każdy człowiek posiada niezbywalną godność istoty ludzkiej od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Aborcja jest świadomym i bezpośrednim
zabójstwem niewinnej istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia a wykorzystywanie w ten sposób uzyskanych tkanek jest współudziałem w złu.

Z informacji jakie otrzymaliśmy od Ministerstwa Zdrowia [w załączeniu] wynika, że nie istnieje w stosunku do szczepionki Priorix jej etyczny odpowiednik i
dlatego jesteśmy zmuszeni do korzystania z niej w ramach Obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych dzieci w Polsce. Budzi to w nas ogromny
sprzeciw sumienia!

Na stronie internetowej www.petycje.pl, zamieściliśmy nasz apel do Ministerstwa Zdrowia oraz koncernów farmaceutycznych o zagwarantowanie rodzicom
możliwości szczepienia dzieci środkami niebudzącymi sprzeciwu sumienia pod którym podpisało się do chwili obecnej 2408 osób [w załączeniu: apel oraz
wyciąg podpisów].

Zwracamy również uwagę na to, że informacja zawarta w ulotce szczepionki Priorix [w załączeniu] o pochodzeniu szczepu wirusa różyczki Wistar RA/27/3
[brak jakiejkolwiek informacji] oraz linii komórkowej MRC-5 [linia uzyskana z hodowli ludzkich komórek diploidalnych] 1 , jest dla rodziców szczepionych dzieci
zupełnie nieczytelna, i część z nich może czuć się słusznie oburzona i oszukana, że w sposób nieświadomy skorzystała z tego typu preparatu.

Z poważaniem,

w imieniu rodziców skupionych wokół strony internetowej
www.dobreszczepionki.pl
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1 Podczas epidemii  różyczki  w latach 60-tych,  w Stanach Zjednoczonych,  niektórzy lekarze zalecali  kobietom w ciąży,  które  miały  kontakt  z  chorobą,
dokonanie aborcji. Z uzyskanych tą drogą ciałek dzieci, pobierano tkanki i badano je pod kątem obecności wirusa różyczki. Udało się to dopiero podczas 27
aborcji, przy trzecim pobraniu tkanki. Uzyskany tą drogą wirus określono symbolem RA/27/3. Został on następnie namnożony na linii komórkowej WI-38 [w
Stanach Zjednoczonych] oraz MRC-5 [w Wielkiej Brytanii].  Linia MRC-5 pochodzi z tkanki płucnej 14-tygodniowego dziecka płci męskiej,  którego matka
dokonała aborcji z przyczyn psychicznych.
Źródło: J.P. Jacobs, C.M. Jones, J.P. Bailie, Characteristics of a Human Diploid Cell Designated MRC-5, Nature,11-th July 1970, vol. 227, pp. 168-170.


