ФОРМУЛАР ЗА ОДБИЈАЊЕ ПРЕПОРУЧЕНИХ ВАКЦИНА
Као родитељ / старатељ ________________, Датум рођења ___________,
Ја сам Истраживао/ла сам ризике и користи од следећих вакцина и болести.
Свестан/на сам да постоје документовани случајеви људи који су се разболели
од болести за које су клинички потпуно вакцинисани и да произвођачи вакцина
не гарантују 100 % ефикасности.
Такође сам свестан да VAERS (Vaccine Adverse Events Reporting System) (Репортинг Систем ѕа нежењене ефекте од вакцина ) је документовано више од
54.000 нежељених реакција од вакцине у 20-месечном периоду. Национални
Фонд за Повреде од Вакцина , створен је 1986 да надокнади онима који су
оштећен вакцинама.До сада је исплаћено преко милијарду долара на име
накнаде.
ПОЛИО (ДЕЧЈА ПАРАЛИЗА): Ја сам био обавештен о ризику да моје дете
развије паралитичке болести и менингитис , због полиомијелитиса. Разумем да
чак и у условима епидемије,Природни Полио не производи никакве симптоме у
преко 90% оних изложених на ту болест. Разумем да није било случајева дивље
дечије парализе у САД у последњих 20 година и да су ти случајеви који су
документовани су изазвани вакцином. Разумем следеће нежељене ефекте који
су изазвани вакцином:
Убијен вирус дечје парализе: температура од 39 C до 38 %, поспаност,
пробирљивост, плач, смањен апетит, повраћање, Guillian-Barre синдром и
алергијску реакцију код људи алергични на неомицин, полимиксин и
стрептомицин. Мере укључују оне који су имали претходну негативну реакцију,
труднице, а можда и оне са ХИВ / АИДС-ом или на други начин угроженим
имунолошким системом.
Жив вирус дечје парализе: Реакције укључују контракције дечје парализе од
оних који су добили вирус и они који су дошли у контакт са телесним
течностима и отпада вакцинисане особе. Паралитички симптоми могу да прате
контракције дечије парализе. Жив вирус сенаводно избацује до осам недеља
после инокулације. Гуиллиан-Баре синдром је такође примећен . Не препоручује
се за употребу у домаћинствима где има неко са компромитованим
имунолошким системом, трудница, или где се претходно била пријавњена
реакција. Убијен вирус дечје парализе за ваквине , гаји се на ћелије бубрега од
мајмуна , садржи формалдехид и тројне антибиотике. Poliovax се гаји на ћелије
иѕ абортоване бебе, садржи формалдехид, серум крава и тројне антибиотике.
Ћелије бубрега мајмуна користе се у оригиналној Полио вакцини од убијеног
вируса дечје парализе , и садржи вирус СВ-40 и иси овај вирус нађен је у
туморских ћелија деце чији родитељису вакцинисани против дечје парализе
користећи контаминирани вирус. Жива вакцина се гаји на ћелије мајмунског
бубрега, антибиотици и серум од телади .
Иницијали _____ Дата_____
ХЕМОФИЛУС ИНФЛУЕНЗА Б: Ја сам био обавештен о ризику да моје дете
развија менингитис (мада ова вакцина неће заштитити дете од менингитиса од
свих других облика као што су пнеумокока и менингокока, вируса и гљивица),
пнеумонија, и инфекција крв, зглобова, костију, и меких ткива који су повезани
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са Хемопхилус инфлуенза Б . Разумем да је ова болест највероватнија код деце
до 15 месеци старости и да је фатална за 3-6% деце која га добију. Учесталост
ове болести данас је ниска и није доказано да су вакцине веома ефикасни у 41
одсто случајева, према неким студијама.
Лечење је доступно. Вакцина се често комбинује са ДПТ, која има највишу
стопу реакције од било које вакцине данас. Реакције су: Зараза са ХИБ и
локализовани бол, еритхема индурација, повишену температуру и до 100.6 ',
раздражљивост, летаргија, анорексија, рхиноррхеа, пролив, повраћање, кашаљ,
када се примењује сама. Реакције су се догодиле у до 30 одсто пацијената. Када
се спроводи у комбинацији са ДПТ, реакције укључују локалну осетљивост
еритема и индурација, повишена температура и до 38.3 С , раздражљивост,
поспаност, анорексија, дијареја, повраћање, упорни плач, напади, уртикарија,
осип, бубрежна инсуфицијенција, Гуилиан-Баре синдром и смрт. Реакције су се
догодиле у 77,9% пацијената.
Вакцина садржи квасац, тимеросал дериват (Жива) и токсоид дифтерије када се
вакцина даје сама.
Иницијали _____ Дата_____
ПЕРТУСИС: Ја сам био обавештен о ризику да моје дете развије велики кашаљ,
упалу плућа, конвулзије, упале мозга и смрт које су повезане са кашљем .
Разумем да је болест ретко фатална, са стопом опоравка од 99,8%, и да је
најозбиљнија и опасна по живот код деце испод 6 месеци старости, али постоје
адекватне методе лечења на располагању. Вакцина се најчешће даје у вези са
дифтеријом и тетануса као ДПТ или као ДАПТ. Пертусис вакцина може да
изазове: грознице до 41 С степени, бол оток, дијареја, повраћање, поспаност,
пискав вриштање, плач у неутешним налетима, нападима, конвулзије, колапс,
шок, проблема са дисањем, оштећење мозга и СИДС( Синдром изненадне смрти
беба ) . Један од 600 ће претрпети озбиљну реакцију. У једној студији 875 је
претрпело шок и конвулзије (ЛЛ). Они у 2. студији су посматрани првих 48 сати
након имунизације. Недавна студија указује да 1 у 100 реагује са конвулзијама,
колапсом , или вриштањем , а 1 од 3 од тих случајева задобио је трајно
оштећење мозга. У студији 103 деце која су умрла од СИДС, 70% је умро у року
од 3 недеље након ДПТ вакцине и 37% је било оних који су умрли у првој
недељи. ДАПТ се препоручује као сигурнија опција за вакцинацију. Нежељени
ефектими од ДАПТ вакцине су посматрани само 72 сати након вакцинације и
они су следећи : осетљивост , еритем, индурација, повишена температура и до
39 С степени, поспаност, мамурлук, повраћање, горње респираторне инфекције,
дијареја, осип, фебрилне конвулзије, упоран или необичан плач, летаргија,
хипрониц или хипореспонслве епизоде, уртикарија, анафилактички шок,
конвулзије, енцефалопатија, моно и полинеуропатије и смрт.
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Не препоручује се за децу испод 15 месеци или за оне који нису имали 3
инекције на ДПТ. Било какав облик вакцине садржи тимеросал (дериват Живе ),
формалдехид и алуминијум фосфат (ИС).
Иницијали _____ Дата_____
ДИФТЕРИЈА: Ја сам био обавештен о ризику да моје развије парализе, срчана
инсуфицијенција, или респираторна инсуфицијенција , која јеу вези са
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дифтеријом. Такође сам обавештен да је било пријављено само 5 случајева на
годишњем нивоу од 1980. Такође сам свестан да је ретко фатална и дифтерија се
лечи антибиотицима и одмор у кревету. Дифтерија компонента је најчешће дата
у оквиру ДПТ или ДАПТ вакцине и садржи исте нуспојаве као и реакције оних
који су наведени за кашља.
Иницијали _____ Дата_____
ТЕТАНУС: Ја сам био обавештен о ризику од мог детета развија фаталну неуромишићне болести у вези са тетануса. Ја разумем да је инциденца тетануса је
ниска, и постоји противотров, треба да одбије имунизацију. Разумем да
уговарање тетануса не даје доживотну имунитет, а ни не вакцину. Разумем да
бисте спречили озбиљније реакције од вакцине, тетануса компонента је тако
било значајно "разблажити" да је клинички неефикасна (ја 8). 1. Разумем да
може да стопа смртности за правилно лечених болесника од тетануса бити као
висок као 20%. Нежељени ефекти вакцине против тетануса само обухватају:
високу температуру, бол, понављају апсцеса настанак, унутрашње уво
оштећења живаца, показатељем неуропатија, анафилактичког шока и губитка
свести. Тетануса дате у ДПТ или ДАПТ пуцао обухватају исте нуспојаве као и
реакције оних који су наведени за кашља.
Иницијали _____ Дата_____
РУБЕОЛА (МАЛЕ БОГИЊЕ): Ја сам био обавештен о ризику да моје дете
развије пнеумонију и енцефалитис (запаљење мозга), дегенеративних обољења
нервног система са конвулзијама (субакутни склерозирајући паненцепхалитис)
који су повезани са рубеолом. Стопа смртности за рубеолу 0,3 на 100.000.
Разумем да је од 1984, преко 55 одсто документованих случајева малих богиња,
били потпуно вакцинисане особе. Разумем да највећи ризик од вакцине против
рубеоле то што је могића зараза од ове болести померена у касним
тинејџерским годинама, па иу зрелости где је више вероватно да ће бити
фаталних последица или изазвати више нежељене и дугорочне ефекте. Вакцина
против малих богиња је жива вакцина и носи ризик да ће то изазвати пацијента
да добије богиње. Остале нежељене реакције су: пецкање или спаљивањем на
месту убода и анафилакса, температуру и до месец након вакцинације, осип,
кашаљ, ринитис, еритема мултиформе, лимфаденопатија, уртикарија, дијареје,
фебрилне конвулзије, заплене, тромбоцитопенија, пурпура, васкулитис, оптички
неуритис, ретробулбар неуритис, папиллитис, ретинитис, енцефалитис и
енцефалопатија, очима палсиес, Гиљен-Баре синдром, атаксија, и субакутни
склерозирајући паненцепхалитис.
Вакцина Рубеоле се најчешће комбинује као део ММР вакцине која укључује
следећа нежељена дејства: Горући осет на месту убода, малаксалост, бол у грлу,
кашаљ, ринитис, главобоља, вртоглавица, температура, осип, мучнина,
повраћање, пролив, еритема , индурација, нежност, лимфаденопатија,
паротитис, орцхитис, нерв глувоћа, тромбоцитопенија, пурпуру, алергијске
реакције, уртикарија, полинеуритис, артралгија, артритис, анафилакса,
васкулитис, отитис медиа, коњуктивитис, фебрилних конвулзија, напади,
синкопа, еритема мултиформе, оптички неуритис , ретробулбар неуритис,
папиллитис, ретинитис, енцефалитис и енцефалопатија, очима палсиес, ГиљенБаре синдром, атаксија, субакутни склерозирајући паненцепхалитис, а недавна
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студија из Европе показује да можда постоји веза између ММР (мале богиње /
заушке / рубеоле) вакцине и аутизма и синдрома раздражљивих црева.
Вакцина садржи Мале богиње пилеће ембрионалне ћелије, неомицин, сорбитол
и хидролизовани желатин. ММР садржи све живе вакцине, ћелије пилећег
ембриона, ћелије из абортиране бебе, неомицин, сорбитол и хидролизовани
Желатин.
Иницијали _____ Дата_____
ЗАУШКЕ: Ја сам био обавештен о ризику да моје дете раѕвије упалу тестиса,
зглобова, бубрега, и / или штитасте жлезде, и губитак слуха везан за заушке.
Разумем да су заушке ретко штетне у детињству, и да је већина од горе
наведених ризика да дође када особа добије заушке у адолесценцији или зрелом
добу. Знам да Вакцина против Заушке носи следеће ризике: зараза заушака из
живе вакцине, горење или пецкање на месту убода, анафилакса, кашаљ,
ринитис, повишена температура, дијареја, васкулитис, паротитис, орцхитис,
пурпура, уртикарија, еритема мултиформе, оптички неуритис, ретробулбар
неуритис, синкопа, енцефалитис, фебрилне конвулзије, и нервна глувоћа.
Заушке се обично даје у ММР вакцине и може да доведе оне споредне ефекте и
нежељене реакције како
се наводи у одељку изнад о вакцини против богиња. Вакцина против заушке је
жива вакцина , и не сме да се даје трудницама. Она је култивирана у пилећим
ембрионом и садржи сорбитола и хидролизовани желатин.
Иницијали _____ Дата_____
РУБЕЛА (НЕМАЧКЕ ОСПИЦЕ): Ја сам био обавештен о ризику да моје дете
развије упалу мозга или зглобовима, као и ризик од урођених дефеката
(укључујући дефеката ока, срчане мане, глувоћа, ментална ретардација,
проблеме са растом и развоју , жутица, и поремећаји згрушавања крви) код беба
рођених у мајки које су добили рубеолу током трудноће, које се односе на
рубеолу. Дакле, ја разумем да је највећи ризик за моје дете да мајка не
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прележи рубеолу као дете, али се то догоди када је она трудна и да онда рубеола
оштети њено нерођено дете. Ако мајка прележи рубеолу као дете онда је она је
имуна за цео живот, а пре вакцине, 85% становништва је већ је имуно на
рубеолу. Разумем да ако она није имуна као одрасла особа, она може да одлучи
да узме вакцину пре трудноће. Разумем да многи од оних који су добили
рубеолу били имунизирани (до 80%). Нежељене реакције међу тинејџерки је 510% и 30% код одраслих жена. Нежељена дејства су: зараза рубеолом од живог
вируса у вакцини, горући осет или пецкање на месту убода, лимфаденопатија,
уртикарија, осип, малаксалост, бол у грлу, грозница, главобоља, вртоглавица,
мучнина, повраћање, пролив, полинеуритис, артралгија, артритис, локални бол
и упала, еритема мултиформе, кашаљ, ринитис, васкулитис, анапхи-лакис,
синкопа, оптички неуритис, ретробулбар неуритис, папиллитис, Гиљен-Баре
синдром, енцефалитис, тромбоцитопенија, пурпуру, а хронични умор.
Рубеола се најчешће комбинује у ММР вакцини и може да доведе до споредне
ефекте и нежељене реакције које су наведене под вакцини против богиња.
Рубеола се култивира на ткиву абортиране бебе; Он садржи неомицин, сорбитол
и хидролизовани желатин.
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Иницијали _____ Дата_____
ХЕПАТИТИС Б: Ја сам био обавештен о ризику да моје дете развије хепатитис
Б вирусне инфекције, што може изазвати хроничну упалу јетре доводи до
цирозе и рака јетре и евентуално смрти. Разумем да је ризик од развијања
хепатитис Б веома мали ако нисам носилац или заражен, ако моје дете не
учествује у промискуитетном сексу или користи дрогу. Ја разумем да постоји
антибиотик за лечење хепатитиса Б и да већина оних који добије се опорави.
Разумем да ХепБ вакцина садржи само сојеве ХепБ и није ефикасан против ХЕ
А, Ц, Д, Е, Ф, или Г.
Разумем да ХепБ вакцина има следећи нежељени ефекат и непожељних
реакција: индурација, еритем, оток, повишена температура, главобоља,
вртоглавица, бол, свраб, ецхимосис, знојење, малаксалост, дрхтавица, слабост,
црвенило, свраб, хипотензија, налик на грип симптоми, болести горњих
дисајних, мучнина, анорексија, абдоминални бол и грчеве, повраћање,
опстипација, пролив, лимфаденопатија, бол или укоченост у мишићима и
зглобовима, артралгија, мијалгија, бол у леђима, осип, уртикарија, петехије,
поспаност, несаница, раздражљивост, агитација, анафилакса, ангиоедем,
артритис, тахикардија / палпитације, бронхоспазам, абнормални тестови
функције јетре, диспепсија, мигрена, синкопа, пареза неуропатија, хипотеза,
парестхесис, Гиљен-Баре синдром, Белова парализа, попречни мијелитис,
оптички неуритис, мултипла склероза, тромбоцитопенија , екцем, пурпуру,
херпес зостер, еритем нодозум, алопеција, коњунктивитис, кератитис, визуелни
поремећаји, вртоглавица, зујање у ушима, бол у ушима, и дисуриа. Студије само
следе пацијената за 4 дана после вакцинације.
Најчешће користи ХепБ вакцина садржи тимеросал, иако релативно нова
верзија не садржи тимеросалу и ограничена је за употребу у новорођенчади.
Вакцина такође садржи: алуминијум хидроксид, протеине квасца , и фосфатне
бафере.
Иницијали _____ Дата_____
ВАРИЧЕЛА (ОВЧИЈЕ БОГИЊЕ): Ја сам био обавештен о ризику да моје дете
развије овчије богиње који потенцијално може да доведе до пнеумоније,
секундарном или генерализованих инфекција коже, или, уколико се уплету у
току трудноће, порођајни дефект код бебе. Разумем да су овчје богиње углавном
бенигна код деце, али резултра у значајним часова изгубљених на послу за
родитеље. Овчје богиње код одраслих се често испољава као синдром, хронично
и болно стање. Такође разумем да је зараза овчије богиње касније у животу
може да повећа ризик за херпес симплекса.
Нежељени ефекти и нежељене реакције за вакцине овчије богиње су: зараза
овчије богиње из живе вакцине (27%), бол и црвенило на лицу места, отока,
еритем, осип, свраб, хематом, индурација, укоченост, горњи респираторни
болести, кашаљ, раздражљивост, нервоза, умор, поремећен сан, пролив, губитак
апетита, повраћање, упала уха, пелена осип / контакт осип, мучнина, очију
жалбе, дрхтавица, лимфаденопатија, мијалгија, доњег респираторног обољења,
главобоља, избијања зуба, малаксалост, бол у стомаку, други осип, алергијске
реакције, укључујући осип и кошнице, укочен врат, топлотног осипа / Осип од
врућине и артралгија, екцем / суве коже / дерматитиса, затвор, свраб,
пнеунонитис и фебрилних нападима и хладна /.
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Вакцина варичеле се култивира на ћелије из абортиране бебе, култура ћелија
Гвинејским прасићима . Садржи живи вирус и глутамат, сахарозе, фосфате,
прерађени желатин, неомицин серум фетуса телади.
Иницијали _____ Дата_____
ВЕРСКИ РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ВАКЦИНЕ
НАША ВЕРСКА УБЕЂЕЊА КАЖУ ДА НЕ ВАКЦИНИШЕМО НАША ДЕЦА.
Марљива потрага за истином о безбедности и делотворности вакцине открива
да постоје многе студије, информисани и квалификовани сведоци који су нашли
и уче да постоје озбиљни здравствени ризици са вакцинацијом.
Чак и јеСенат (Члан 732) пре 103 Конгреса САД , познату као "Свеобухватни а
законздравствену имунизацију детета из 1993", је указао на чињеница да постоје
ризици на вакцине. Следеће речи су из тог члана: информативни материјали о
вакцинисању треба бити поједностављена , како би родитељи могли разумети
предности и ризике вакцина. Стога је познато да смо одлучили дане подредимо
нашу децу ризика вакцинације. Ако би урадили било што мање од овог било би
неодговорно и грешно као хришћанским родитељима. Библија нас учи да
постоје чисте и нечисте животиње и да су Божји народ не смеда стави своје
нечисте ствари у своја тела (Пета Мојсијева 14). Осим тога, Библија нас учи да
несмено јести све што умире само од себе; .. (Поновљени закон 14:21) и све што
је месо са
животом, и што је крв томе, ви не треба јести. (Прва Мојсијева 9:4), вакцине су
често направљени од, или у органима, фетуса , јаја , и других нечистих
створења. Процес креирања вакцину често изазива створења других
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бића који умиру у том процесу (тј. смрт сама по себи). Многе вакцине садрже
крв оболелих животиња. Шта? Зар не знате да је ваше тело храм Духа Светога
који је у вама, кога имате од Бога, а ви нисте сами. Јер су купили по цени: зато
славимо Бога у вашем телу, и у твом духу, који су Божја (Коринтијани 6:19,20).
Стога је познато да смо одлучили да не вакцинирамо нашу децу, како не би
прекршили ове завете библије Библија нас учи да не треба да наштетимо и
погрешимо нашем комшији комшија (Римљанима 13:10: Џејмс 2:8). Наша
одлука да одбијемо вакцинацију не штети или прети ближњега. Ако су вакцине
заиста ефикасне онда вакцинисани суседи неће бити у опасности од некога ко се
није вакцинисано. Стога је познато да наша одлука ДА НЕ да не вакцинишемо
децу не угрожава или повређује ближњега и нашег комшију , тако да наш
комшија несме никад да на силу вакцинише нашу децу. Библија нас учи да су
деца дар од Бога родитељима (Псалам 127:3) и даље учи родитељи (не државу)
да се брину о добробит детета (Прва Тимотеју 5:8). Библија нас такође учи да је
било времена у историји када зле власти и владини радници су покушали силом,
застрашивањем, знаметнути закон на штету народа и уништити Божију децу
(Излазак сам и 2 и Матеј 2). Стога је познато да смо одлучили да учинимо Богом
дане дужност и одговорност да заштитимо и одбранимо НАШу ДЕЦуЕ ОД
БИЛО КАКВЕ силе или појединци који желе на силу да нашу децу изложе
ризика вакцинације Библија нас учи да када човечји закон противречи Божјим
законима, Његов народмора да поштује Бога над човеком. А Петар и апостоли
одговарајући рече, "'Ми морамо да се покоравају Богу него људима." (Дела 5:29)
Постоји много Судске праксе у библији који подржавају ову позицију, као што
су Данило (Даниел против Дарија 6) и Шадрач , Мешак и Абед-прего против
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Набукодоносорове (Даниел 3:13). Што се тиче безбедности деце, обе Хебрејске
Бабице (1 Мојсијева) и родитеља о Мојсију (Екодус 2) одбили су да поштују
закон човека да ставе дете у опасност. Вером Мојсије, кад је рођен, био је
сакривен за три месеца од стране његових родитеља, јер су видели да је лепо
дете, јер они нису били уплашени краљевим едиктом . (Хебрејски 11: 23) Стога
је познато да свака политика, едикт или људски закон који налаже да Деца
морају бити вакцинисани, морамо пре послушати Божјег закона пре људском, и
као и Мојсијеви родитељи и ми ћемо то учинити без страха. Библија учи да је
Божји народ треба да буде скроман, мирни и пожели мирном и тихом животу (ја
Тимотхи2: 2) и да ураде све што могу да буду у миру са другима. Ако је могуће,
колико то зависи од вас, да буде мир са свим људима. (Римљанима 12: 18)
Међутим, Библија такође учи да ако и када неко (укључујући владине бирократе
у 21. веку) покушава да науди на нечије дете или члановима породице, мора
адекватно одговорити. У случају библијске приче о Аврамовог нећака, Лот и
којег су отели краљеви људи, биле су веома тешке последице према истих
(Постање 14 и Римљани 15:4)
Стога је познато да желимо да будемо у миру са онима који могу да се осећају
или мисле другачије него што ми мислимо о ВАКЦИНАЦИЈИ , и због тога смо
ми понизно објаснили избор који смо постигли. Али нек се зна да било ко
покуша директно или индиректно на силу вакцинисати нашу децу или
покушати их отети од породице онда сваки члан породице ће да брани ту
децу(пазите).
Понизно и мирно достављено , са послушности и поверењу у Бога и јудеохришћанској Библији.
Потписали: ___________________
Датум: ____________
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