
KÖZZÉTETT MEGISMÉTELT KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS A MAGYAR ORVOSI KAMARÁHOZ      

Iratjel: MOK-191229

Tisztelt dr. Hegedűs Zsolt úr, Magyar Orvosi Kamara Etikai kollégium elnök!

1./Miért fogadtatta el az Országgyűléssel dr. Gergátz Elemér mezőgazdasági miniszter, Keresztes K. Sándor
környezetvédelmi miniszter és dr. Surján László egészségügyi miniszter 1992. dec. 8-án előadott 8253. sz.
válasza, hogy napi 70 grammig veszélytelen a szájon át bejuttatott kálium  (133 gramm kálisó), miután az
OÉTI által végeztetett kálisóval sózási klinikai kísérletek során a 2 gramm kálisót tartalmazó fél liter víz
ivásától 10 emberből 10-nek 5 óránál hosszabb ideig 50%-osra csökkent a vizeletkiválasztása, a 4 gramm
kálisót  tartalamazó víz  ivása után pedig kb.  1  órán keresztül  az  5,5  mmol/liter  hyperkalaemiás  értékre
növekedett a vérszérum káliumtartalma? (OÉTI „REDI SÓ”-val sózási klinikai kísérletei jelentései szerint.)

2./Miért használják az orvosok a  Kálium-Retard tablettát, miután az engedélyezési kísérletekben Röntgen is
mutatta, hogy 40-ből 4 esetben órákra kitapadtak a gyomor- és bél falon, továbbá miután egyszerre 8 db
ilyen tablettát ettek meg az emberek, az ezekkel bejuttatott összesen csak 4 gramm káliumot 8 óra alatt leadó
tablettáktól, az ezek miatti kálium túladagolástól, 6 emberből 5-nek fájt a gyomra, és egyiküknél a kitapadás
helyén túladagolt kálium akkut gyomorfali erróziót is okozott. (Pécsi Orvostudományi Egyetemi jelentés.)

3./Miért ír elő a Nemzeti Stop Só Program mindenkinek napi legalább 4,7 gramm kálium pótlást, amikor a
vérszérumban csak napi 0,2-től 0,4 grammig szükséges káliumot pótolni? (Amerikai dietetikai könyv szerint.)

 4./ Miért nem veszik figyelembe az orvosok, hogy az 1 órán belül a vérbe akárhonnan bejutó 20 mval-tól 40
mval (vagy több) kálium már mérgező, hyperkalaemia okozó hatású lehet? (Az intenzív betegápolás elmélete
és gyakorlata orvosi tankönyv szerint).

5./Miért  engedik  a  kálisóval  ételízesítést  a  konyhasóval  ételízesítés  helyett,  amikor  30-szor  kevesebb
káliumot kell pótolni, mint amennyi konyhasót. Lásd a Ringer infúziós oldat élettanilag optimális dózisait és
dózis arányait. (Gyógyszerész továbbképzési tankönyv szerint.)

6./Miért  tanítják  az  orvosoknak,  hogy  a  napi  5  vagy  8  grammnál  több kálisó  szájon  át  bejuttatása  az
egészséges  ember  szívműködését  is  veszélyezteti,  ha  ezt  a  gyakorlatban  nem  veszik  figyelembe?  (A
belgyógyászat alapvonalai 2. szerint.)

7./Miért  veszik  semmibe  a  hazai  orvosok  és  gyógyszerészek  az  étkezéssel  túladagolt  kálium  és  vagy
hiányosan pótolt  konyhasó magas  vérnyomást,  daganatos  betegségeket,  ideg-  és  izomműködés-,  szív-  és
keringés romlást, nemzőképesség romlást, nemi jelleg torzulást, (pszeudohermafroditizmust) előidéző hatását
patkányoknál és embereknél is bebizonyító mellékvesekéreg kutató Nobel-díjasok megállapításait? (Technika
a biológiában 8., „A mellékvesekéreg biológiája” szerint.)

8./Miért engedik a patkányméreg kálisót BONSALT Star K-kosher étkezési sóként árusítani? (A BONSALT
internetes reklámjai szerint.) 

9./Amennyiben nem tudja nem-hamis konkrét hatásellenőrző mérésekkel megcáfolni a fenti orvosi visszaélési
bizonyítékokat, szíveskedjék közzétenni a fenti kérdéseimet és indítsák meg a népmérgezők elleni eljárásokat!

Budapest, 2019. december 29.
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