Nyilvános segítség kérés, a magyar gyermekek egészséges étkeztetését szervező dr. Hegedűs Zsuzsától,
hivatkozva a DUNA TV, Jakupcsek Gabriella „Kerüljön étel minden asztalra” című, 2015.10.16-ai műsorára.
A Salsol, Salsola és Ringer infúziós oldat is gyógyszerkönyvi tisztaságú desztillált vízből készül és
gyógyszerkönyvi tisztaságú konyhasóból. Egyik anyaga sem árthat, ha a Ringer oldat esetén is bevált
víz/konyhasó=110, Na/K=30 dózisaránynak megfelelően használják a felnőtt-és gyermek étkeztetésben.
A Nemzeti Sócsökkentési Stop Só Program, akármennyi víz mellé, étkezéssel akármilyen gyors
bejuttatással mindenkinek napi legfeljebb 2 gramm nátriumot és legalább 4,7 gramm káliumot ír elő. Miután
a program alkalmazását országosan rákényszerítik a gyermekétkeztetőkre, ezúton felhívjuk és szülők és a
gyermekgyógyászok figyelmét is arra, hogy a menzákra rákényszerített Na/K=0,43 dózisarány több ezer
százalékkal különbözik a testnedvek élettanilag optimális víz/konyhasó=110, Na/K=30 víz, nátrium, kálium,
klorid arányaitól. Ezen anyagoknak 110 a víz/konyhasó dózisaránya a gyógyításra régóta sikeresen használt
Salsol és Salsola, ill. Ringer infúziós oldatokban is, amelyekkel napi 3 liter vízzel 27 gramm konyhasót
juttatnak be a vérbe. A Ringer 0,4 gramm káliumot is bejuttat, mert ennyi egy felnőtt napi tényleges káliumszükséglete! Ez Európai Unió elveire hivatkozással hazánkban mégis elhíresztelték a napi 5 grammnál több
konyhasó és vagy 4,7 grammnál kevesebb kálium és a tiszta desztillált ivóvíz „életveszélyes mérgezőségét”.
Mellékelem a Népszabadság egyik tudományos cikkét. Arról számol be, hogy a több konyhasóval sózás az
addig kevés sót használó emberek többségénél csökkentette a vérnyomást, viszont a konyhasó dózist
csökkentés után csak az emberek egyhatodánál tapasztaltak vérnyomás csökkenést. (Az is lehet, hogy más
okokból). A cikk az amerikai Science tudományos folyóiratra hivatkozva közli, hogy megtöbbszöröződött a
keringési elégtelenség és szívbetegség miatt korán meghaltak száma a konyhasó dózist csökkentés óta. Azt is
közli, hogy egy Lewish Dahl nevű kutató hamisan híresztelte el, hogy a túl sok konyhasót fogyasztás miatt
növekszik a magas vérnyomásban szenvedők száma. Ugyanis az ő patkány kísérleti mérési eredményeit
helyesen számolva át emberre, csak napi fél kg-nál több konyhasót evés idéz elő kórosan magas vérnyomást.
Mellékelem a „Technika a Biológiában 8.” című közismert orvosi szakkönyvből (Medicina, 1976,
Budapest) a „Mellékvesekéreg biológiája” című fejezet másolatát. Csatoltam hozzá a belőle kigyűjtött
tudományos megállapításokat. A fejezet arról szól, hogy 1950-ben Nobel-díjjal jutalmaztak három
tudományos kutatót, akik patkányokon és embereken végzett konkrét dózis-hatás-vizsgáló kísérleteik
méréseivel bebizonyították, hogy a hiányos, csökkentett nátriumpótlás és vagy növelt káliumbevitel a
következő betegségeket okozza: vérbesűrűsödés, keringésromlás, magasvérnyomás, szív-, mellékvese-,
vese-, ideg- és izom működési zavarok, daganatok, nemi torzulások, pl. pszeudohermafroditizmus, a nők
szőrösödése, spermiumszámcsökkenés, ivartalanodás stb., tehát mindenkinél életrövidítő és fajirtó a hatásuk.
„A belgyógyászat alapvonalai” című közismert Magyar - Petrányi tankönyv II. kötete szerint EKG
torzulásokat okoz az addig egészséges felnőttnél, ha szájon át napi 5 vagy 8 grammnál több kálisó jut be a
szervezetébe, vagyis a 2,2 vagy 3,6 grammnál több kálium szájon át bejuttatásától torzul az EKG, romlik a
szívműködés. A könyv III. kötetében a felnőtt átlagos napi konyhasó szükséglete 7,5 és 18 gramm közötti. A
Tápanyagtáblázatok című (Bíró György és tsa., Medicina) könyv szerint, a megerőltető munkát végező
felnőtt 8 gramm nátriumot, 18 gramm konyhasót is kiizzad naponta, s egy felnőtt sportolónak napi 15-től 25
grammnyi konyhasóra van szüksége. Viszont a könyv másik fejezete minden felnőttnek napi 3,5 gramm
kálium pótlást, és napi 2 gramm nátrium (5 gramm konyhasó) pótlást ír elő. Pedig „Az intenzív betegápolás
elmélete és gyakorlata” című, szintén közismert könyv szerint 1 gramm kálium is mérgező, ha egy órán belül
bejut a vérbe. Szívműtéthez is kálisóval állítják le a szívet. USA-ban kivégzésre is kálisót használnak. A
Nyírő Gyula kórházi „Fekete Angyal”, majd egy poznani ápoló is (és mások is) kálisóval sorozatgyilkoltak ...
Segítsetek a gyerekbetegítő „Stop só” betiltatásában és az egészségvédő víz- és sópótlás visszahozásában!
Budapest, 2015. október 17.
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