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Észrevétel egy, a meddőség következményei elleni CitizenGO Petícióra

Tisztelt CitizenGO!

Mint oknyomozó szakértő „szeretném átadni a stafétabotot” az alábbi ügyben:

Hatás  mérések  alapján  ugyanis  kiderítettük,  hogy  a  fokozódó  meddőség
eltitkolt tényleges legfőbb oka az étkezési konyhasó pótlás korlátozása és a
kálium túladagolása, amit kb. 1950 óta folytatnak. A WHO-tól szervezték meg.
Hazánkban jelenleg "Nemzeti Stop Só Menzareform" programként folytatják.

Azután kezdték el e „genetikai terrorista módszernek” az alkalmazását, hogy
1950-ben kapott  Nobel  díjat  három biológus  kutató,  akik  patkányoknál  és
embereknél  is  bemérték  a  patkányt  és  embert  is  ivartalanító,  életrövidítő,
szaporodási képesség rontó genetikai torzító hatását. Azóta több módon is
mérgezőre fokozzák az élelmiszerek káliumtartalmát. A kálium műtrágyákkal
növelt  kálium tartalmú növényi  élelmiszerekkel  kezdték,  majd  a  konyhasó
helyett kálisóval ételízesítéssel is fokozták. Újabban „BONSALT Star kosher
tanúsítványos étkezési sóként” is árusíthatják a patkányméreg hatású kálisót.

A  magyar  embereknek  elsők  között  Czeizel  Endre  beszélte  be  a
magyarországi  televíziós  előadás  sorozatában,  hogy  a  inkább  kálisóval
sózzanak, ne a  konyhasóval.  A népirtás hatásmérési stb. bizonyítékait lásd:
HIHETŐMAGAZIN www.tejfalussy.com honlapomon. 

Jó lenne, ha a a CitizenGO a szaporodás képtelenség fokozódásának nem
csak a következmény-okaival, hanem a tényleges alap-okaival is foglalkozna!

Verőce, 2017. 09. 15.

Tejfalussy András oknyomozó mérnök
hatásmérés tudományi szakértő feltaláló
www.tejfalussy.com

4/1.  2017-09-15,  Azonosító: CitizenGO-peticiora-170915

http://www.tejfalussy.com/
http://www.tejfalussy.com/


„Támogassa a Kormány a meddőség okainak alapos kivizsgálását és azok valódi 
gyógyítását! 

feladó:Zaymus Eszter | CitizenGO<peticiok@citizengo.org>
válaszcím:peticiok@citizengo.org

címzett:magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com
dátum:2017. szeptember 15. 19:13

tárgy:Támogassa a Kormány a meddőség okainak alapos kivizsgálását és azok valódi gyógyítását!
küldő:eu-lon-188.mktomail.com

hitelesítő:citizengo.org

Kedves András!

Az alábbi petíciót a közösségünkhöz tartozó Móger házaspár
indította el. A CitizenGO egyetért a     petícióban foglaltakkal, és     teljes  
mértékben támogatja azt! Ezért arra kérjük Önt is, csatlakozzon az
alábbi, kiemelten fontos ügyhöz!

Az emberi erőforrások minisztere, Balog Zoltán 2017. augusztus
30-án hivatalosan bejelentette, hogy kibővítik a
társadalombiztosítás által finanszírozott lombikprogram-eljárások
számát, valamint változni fog az ahhoz kapcsolódó
gyógyszertámogatás is. A társadalombiztosítás által finanszírozott
lombikprogram kibővítéséről szóló rendelet október 1-jén lép
hatályba.

Köztudott, hogy ma Magyarországon minden ötödik-hatodik szülőképes korú pár meddőséggel küzd. 

Számos meddőséggel küzdő pár veszi igénybe a TB által támogatott lombikeljárást. Sok más házaspár

azonban egészségügyi és/vagy etikai szempontból úgy érzi, hogy nem tudja, nem akarja felvállalni az 

említett eljárást a következők miatt:

Egészségügyi szempontok:

- A meddőség nem betegség, hanem egy (vagy több) kóros állapot tünete. A lombikeljárás azonban 

nem kezeli a terméketlenség kiváltó okát, hanem annak megkerülésével próbálja elérni a 

várandósságot.

- A lombikeljárás kóros szövődményeket okozhat az anya szervezetében.

- Gyermekkel kapcsolatos kockázatok is fennállnak: A lombikmódszerrel fogant gyermekeknél kétszer 

valószínűbb az újszülött halálozások valószínűsége, négyszer nagyobb a halvaszületés 

valószínűsége és kétszer nagyobb a koraszülés kockázata.

http://www.citizengo.org/hu/lf/90918-tamogassa-a-kormany-meddoseg-okainak-alapos-kivizsgalasat-

azok-valodi-gyogyitasat

Etikai szempontok:

- A lombikmódszer számos emberi életet követel, ugyanis a megfogant embriók 60-95%-a már a 

fejlődés első szakaszában életét veszti.

- Annak valószínűsége, hogy az in vitro módszerrel egy nő egyetlen megtermékenyített petesejttel 

várandós lesz, kevesebb, mint 5%. Ez az oka annak, hogy az eljárás során számos embriót 

„produkálnak”.  
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- A megtermékenyített petesejteknek csak egy részét – az aktuális magyar törvények szerint legfeljebb 

3-at – ültetnek vissza az anyaméhbe, így maradhatnak „fölösleges” (surplus) embriók is.

- A megfogant, de be nem ültetett embriókat jellemzően lefagyasztják, ők számos 

esetben sosem kapnak esélyt az életre.

- Nem létezik olyan lombikmódszer, amely biztonságos lenne minden egyes, az eljárás során 

megfogant élet számára. 

http://www.citizengo.org/hu/lf/90918-tamogassa-a-kormany-meddoseg-okainak-alapos-kivizsgalasat-

azok-valodi-gyogyitasat

Czeizel Endre genetikusprofesszor egy alkalommal úgy nyilatkozott, hogy „a meddőség okai 

felderíthetők és nagyrészt eredményesen kezelhetők, így a lombikprogram a legvégső esetben jöhet 

csak szóba. Hazánkban viszont nem egyszer alapos kivizsgálás nélkül, „futószalagon” küldik a 

pácienseket lombikkezelésre”. 

Való igaz, sokan tapasztaltuk, tapasztaljuk ezt, hogy az orvosok (nőgyógyászok, andrológusok, 

urológusok) zöme a meddőségi kivizsgálás helyett inkább az „egyszerűbb” utat választja, 

vagyis rögtön a lombikkezelést javasolja a pácienseinek. Felmerül bennünk az aggodalom, hogy az

október 1-jével életbe lépő határozat még inkább erősíteni fogja ezt a tendenciát.

Amellett, hogy értékeljük a Kormány igyekezetét, hogy segíteni szeretné a meddőséggel küzdő

párokat, aggodalmunkat fejezzük ki a fent említett rendelettel kapcsolatban.

Tudniillik a lombikmódszer a terméketlenséget kiváltó okot nem kezeli, hanem megkerüli azt. A

meddőséggel küzdő házaspárokat nem gyógyítja, így nem jelent tényleges megoldást számukra.

Petíciónkban arra kérjük a Kormányt, hogy szenteljen figyelmet azoknak a meddőséggel küzdő

házaspároknak is, akik egészségügyi és/vagy erkölcsi megfontolásból nem vállalják a

lombikkezeléseket. Kérjük, hogy Magyarország Kormánya segítse ezeket a párokat, illetve

valamennyi gyógyulni vágyó párt oly módon, hogy az alapos meddőségi kivizsgálások és a

meddőségi problémák kezeltetése, vagyis a helyreállító orvoslás elérhető és ajánlott legyen az

érintettek számára a magyar állami egészségbiztosítás keretein belül.

Kérjük, csatlakozzon Ön is a petíciókhoz, majd küldje tovább ismerőseinek, hogy minél többen

összefoghassunk az ügyben!

Még egyszer köszönjük támogatását!

A részletes állásfoglalást az említett adatok hivatkozási helyeivel a petíció oldalán találja.

Üdvözlettel:

Móger-Rassay Virág, Móger Zsolt, Zaymus Eszter

és a CitizenGO csapata

A CitizenGO.org aktív polgárok közössége, akik célul tűzték ki az emberi élet, a család és a szabadság védelmét 
világszerte. Ha szeretne többet megtudni a CitizenGO-ról, kattintson ide vagy kövessen minket 
a Facebookon vagy Twitteren.

Ezt az üzenetet magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com. kapja. 
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