8./1 Tisztelt Magyar Orvosi Kamara, Dr. Éger István elnök úr! (Nyílt levél)

Kód: MOK-180314j

Tudatos népirtás gyomor- és bélfalat kisebesítő, felmaró Kálium Retard tablettával „kálium pótlás” és
a mérgező kálisóval „sózás” is. (A Magyar Orvosi Kamarához intézett korábbi közérdekű bejelentések
kiegészítése). Nem tudományos publikációknak, hanem konkrét klinikai hatás méréseknek kell hinni!
Hamis „tudományos publikációk”, amelyekkel az Interneten a KÁLIUM RETARD tablettát ajánlják:

Az engedélyezési kísérletek eredményeit összefoglaló klinikai jelentés szerint kb. minden 10. tabletta
kitapadt. A kitapadás helyén, a kis területen kiszivárgó kálium sebesre marja a gyomor vagy bélfalat.
A sebből fekély és rákos daganat is lehet. A tartósabb vérplazma kálium növeléshez 8-10 tablettával is
megetethetnek. Ennyitől a 6-ból 5 embernek fájt a gyomra. Egyikük gyomorfala láthatóan bevérzett.
Egy másik engedélyezési kisérlet során a kálisó „Redi Só” fél liter vízben feloldott 2 grammja 10-ből
10 személynél 50%-osra csökkentette a vizeletkiválasztást, a kétszerese pedig mind a 10-üknél káliummérgezést (hyperkalaemiát) okozott, a vérszérmuk káliumszintjének az 5 mmol/liter fölé növelésével.
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Felkérjük Dr. Éger István urat, a Magyar Orvosi Kamara elnökét, hogy azért, mert esetleg az 1%-a a
magyaroknak (pl. a jelenleg akármilyen gyors ütemben, naponta legalább 4,7 gramm káliumbevitelre
kényszerítő Nemzeti Astop Só Program, Menzareform eredményeként állandósult kálium túladagolás
miatt kialakult káliumvesztő veséjük következtében) hypokalaemiás, ne beszéljék rá a magyarokat a
konyhasó helyett kálisóval sózásra és nagy %-ban a gyomor- és bélfalmaró Kálium Retard tablettára!
Ehhez esetleg az is elegendő lenne, ha a Kamara közzétetté a klinikai mérési eredmény értékeléseket.
Budapest, 2018. március 14.
Tejfalussy András okl. vill. mérnök, számos nemzetköz méréstudományi szabadalom szerzője, mint
az ügyet minisztériumi, országgyűlési és önkormányzati megbízásból is kivizsgáló méréstudományi
szakértő.
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