
Волфганг Водарг: Проглашење пандемије грипа није научно оправдано
недеља, 24 јануар 2010 20:46

Др Волфганг Водарг (63) је лекар, интерниста, пнеумолог, специјалиста за хигијену и
медицину околине и јавно здравље и епидемиолог.

  

Мандат у Парламентарној скупштини Савета Европе (ПССЕ) престаје му у понедељак.  

  

- Управо сам сазнао да ћу бити почасни члан ПССЕ, што значи да ћу моћи да учествујем
у раду с мојим досадашњим колегама - каже Водарг.

  

Фармацеутске куће су згрнуле новац од измишљене пандемије. Та тврдња изазвала је
претходних дана много буре у Европи. Изнео је председник Комитета за здравство
Парламентарне скупштине Савета Европе, немачки социјалиста др Волфганг Водарг. На
његов захтев ће се у уторак у Стразбуру одржати јавна парламентарна дебата о
управљању пандемијом грипа X1H1.

  

У ексклузивном интервјуу за „Новости“ Водарг истиче шта га је навело да затражи
интервенцију Савета Европе.

  

- Светска здравствена организација нас је два пута преварила, или се сама преварила,
алармирајући на пандемију која не постоји. То је веома скупо. Бачене су милијарде евра.
Истовремено, фармацеутска индустрија згрће велики профит. Сведоци смо да је после
једног веома слабог, нормалног почетка, у априлу прошле године, с неколико стотина
оболелих и десетак мртвих, СЗО већ најавила да то може да буде пандемија. То није
било нормално. Није било научне оправданости о пандемији. СЗО је поручила да се ради
о новом вирусу који може да буде веома опасан. Али, то није тачно.

  

* Због чега би СЗО то урадила?

  

- Не знам зашто су то урадили, али знам да постоји велики утицај више научника који
истовремено раде и за фармацеутску индустрију. Нису, међутим, хтели да чују научнике
који мисле другачије.
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* Да ли то значи да смо сви ми, обичан народ, у ствари жртве фармацеутске
индустрије?

  

- Народ је жртва оног што раде владе, а владе су жртве научника који су утицали на
националне институције, и такође СЗО.

  

* На који начин су научници могли да утичу на владе?

  

- Реч је о мрежи виролога и истраживача. Отприлике шест година постоји та теорија да
може да дође до пандемије. Већ су нас два пута алармирали, прво с птичјим грипом, а
сада и с X1H1. Али, има реномираних научника који су критиковали ову теорију.

  

* Ова пандемија је, значи, по вама, измишљена?

  

- СЗО је променио дефиницију пандемије, непосредно пре алармирања на опасност од
грипа X1H1. Промењени су критеријуми за пандемијски аларм. Избачени су они о
морбидитету и високој смртности.

  

* Да ли је то урађено само да би се зарадио новац?

  

- Сад треба спровести истрагу да се види како је све то функционисало. Ми нисмо суд,
већ парламентарна организација. Радићемо заједно с научницима и поставити питање
СЗО, политичарима и националним институцијама да бисмо покушали да сазнамо како се
све то догодило. Имамо много информација које финансијски повезују рад научника и
фармацеутске индустрије. Постоји, дакле, сукоб интереса. Фармацеутска предузећа
која су много инвестирала у припремање за пандемију зарадила су много новца. При
том, није било никаквог финансијског ризика. Уговори су склапани за куповину десетина
милиона вакцина.
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* Је ли, можда, било и мешања политике у све то?

  

- Многи политичари се не разумеју у ову област. Не познају вирологију и не могу да знају
да ли ће бити пандемије или не. Али, имају националне

  

институције и научнике који их, нормално, саветују. Скандалозно је да нису водили
рачуна о упозорењима која су говорила супротно. Постоји један једини изузетак,
Пољска, чији је министар здравља Ева Копач по занимању лекар. Као неко из струке,
поручила је да вакцина није потребна.

  

* Ако посланици Парламентарне скупштине Савета Европе прихвате дневни ред, у
Стразбуру ће ове недеље такође бити одржана дебата по хитном поступку. Шта ће
се догодити ако резолуција буде изгласана? 

  

- Савет Европе је једина инстанца у којој ће бити одржана међународна дебата између
посланика владајућих и опозиционих странака. Тако ће се унети много аргумената и
информација и у све националне парламенте у Европи. На њима је да даље раде и
траже одговоре од њихових влада. То је већ почело. Дискусије на националном нивоу
воде се у Француској, Румунији, Грчкој, али и ван Европе, у целом свету.

  

* Ако се испостави да сте у праву, то све онда призива и кривичну одговорност?

  

- Могуће. Ако је неко вакцинисан, а није било потребе, ради се о повреди. И државе би
теоретски могле да траже обештећење од СЗО јер их је погрешно саветовала. Али, то
практично неће бити могуће, јер су предузећа која су склапала уговоре добро
промислила унапред и унела клаузуле које их штите.

  

* По вама, дакле, нема пандемије X1H1?

  

- Ако користите нову дефиницију, онда има много пандемија широм света сваке године.
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Ово је, онда, уобичајена пандемија. Таква пандемија није опасна и нешто је сасвим
нормално.

  

* Како ће пандемија X1H1 еволуирати у следећих неколико месеци у Европи?

  

- У одређеним регионима постоји фаворизујућа клима за вирус, као, на пример, зими, у
Европи или у Аустралији. А у јужној хемисфери зима је већ прошла. У Аустралији је био
грип веома слабог интензитета и није било другог таласа.

  

* Значи, неће бити другог таласа ни у Европи?

  

- Нема никаквих научних показатеља који би на то указали.

  

* За вас, дакле, X1H1 није опасан?

  

- Не! Наравно, увек има жртава грипа. За хроничне болеснике он чак може да буде и
смртоносан. Испоставило се, међутим, да је овај грип веома слаб и да убија далеко мање
него епидемије претходних година.

  

* А да ли је вакцина опасна?

  

- Ова вакцина је произведена брже него што се производе вакцине за обичан грип. Нова
је и не постоји искуство као са осталим вакцинама за које нема ризика. Не знамо, дакле,
још, да ли је шкодљива или не. То је, такође, проблем фармаколошке опрезности која
није баш поуздана, јер се њом баве исти људи који праве вакцину.

  

* Ако се не вакцинишемо, како да се заштитимо од грипа?
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- Када кијамо, треба ставити руку на уста. Треба избегавати и руковање, физички
контакт и непосредну близину с оболелима. Добро је ставити маску када смо болесни.
Децу која имају вирус не треба слати у обданиште. Треба, такође, прати руке и
одржавати уобичајену личну хигијену.

  

* А витамини?

  

- Они су добри, али нема показатеља да баш пуно помажу у овом случају.

  

(Вечерње новости)

  

 5 / 5


