ויכטיק פאקטן

פאַרבינדונג וואַקסינז צו נוראַלאַדזשיקאַל
נומער פון שטודיום ֿ
און אַוטאָיממונע ענינים ּ
פראָסט צו אָטיזאַם130 :
נומער פון שטודיום ציטירטן דורך וואַקצין פאַרש ּ
פרייטער
פאולוס אָפיט וויי ַזן קיין וואַקצין-אָטיזם לינק14 :
קורס פון אָטיזאַם אין די  1980ס 1 :אין 10,000
קורס פון אָטיזאַם היי ַנט 1 :אין 59
ּ
פראָדזשעקטעד קורס פון אָטיזאַם אין  1 :2032אין 2
ּ
נומער פון דאָסעס רעקאַמענדיד ביי עלטער זעקס פער די
 CDCוואַקסאַנע ּ
פלאַן אין 2 :1972
ּ
נומער פון דאָסעס רעקאַמענדיד אין די עלטער פון זעקס פער
קראַנט  CDCוואַקסאַניישאַן ּ
פלאַן50 :
סכום פון אַלומינום אין די פיר דאָסעס ביי די בייבי קאָנטראָל פון
צוויי חדשים 1,225 :מקג
ּ
פאַר ינטראַווינאַס
מאַקסימום אַלאַואַבאַל אַלומינום פער טאָג ֿ
ּ
פאַרענטעראַל פידינג 25 :מקג

סכום פון אַלומינום באקומען דורך פול וו אַקס אַנייטיד
אַכצן-חודש אַלט בעיביז 4,925 :מקג
נומער פון שטודיום וואָס באַוויי ַזן די זיכערקיי ַט פון ינדזשעקטינג
אין מענטשלעך בייביז0 :
די קוואַ קוועקזילבער אין פליסיק פון די  EPAקלאַסאַפייז ווי
פ ּ
כאַזערדאַס וויסטּ 200 :
פב
ּ
סומע אין קוועקזילבער אין 'שפור' 'טהימעראָסאַל-פריי'
פ ּ
וואַקסינזּ 2,000 :
פב
סומע פון קוועקזילבער אין וואַקסינז מיט איין דאָזע און עטלעכע
פ ּ
פלו וואַקסינזּ 50,000 :
פב
סומע פון קוועקזילבער אין מאַלטי-דאָזע פלו וואַקסינז צו
פ ּ
שוואַנגער ווייבערּ 50,000 :
פב
פאַר אַ קינד וואָס איז דיאַגנאָסעד מיט אָטיזאַם
קאַרינג קאָס ֿ
איבער זיין לעבן$3,000,000-5,000,000 :
פאַר וואַקצין שאָדן:
אַכריי ַעס פון וואַקצין מאַניאַפאַקטשערערז ֿ
0
ּ
קורס פון אַזמאַ אין אַנוואַקסאַנייטיד קינדער 0.2-3 :פראָצענט
אַזמאַ קורס אין וואַקסאַנייטיד קינדערּ 6-15 :
פראָצענט
קורס פון אַדהד אין אַנוואַקסאַנייטיד קינדערּ 1-2 :
פראָצענט
קורס פון אַדהד אין וואַקסאַנייטיד קינדערּ 8-11:
פראָצענט
ּ
פראַדזשעקטאַד האַכנאָסע צו פאַרמאַסוטיקאַל ינדאַסטרי פון
וואַקסינז אין  59 :2020ביליאָן
ּ
פראָצענט יערלעך פאַרגרעסערן אין וואַקסינז פארקויפונג
דאַרף צו דערגרייכן ּ
פראַדזשעקטאַד האַכנאָסע ציל דורך
ּ 12.63 :2025
פראָצענט
באַוויי ַזן אויף www.westonaprice.org/wp-content/uploads/
.ImportantFacts.pdf

פאַר נאַטוראַל ימיונאַטי
דיעטע ֿ
א גוטע דיעטע קענען העלפֿן קינדער אַנטוויקלען
שטאַרק נאַטירלעך ימיונאַטי צו ינפעקטיאָוס און כראָניש
חולאתן אָן די ריזיקירן פון וואַקסאַניישאַנז:
• מינימיזע צוקער ,אַדאַטיווז און ּ
פראַסעסט עסנוואַרג.
• רוי גאַנ@ מילך איז העכסט נערישינג און כ ּולל פילע
קאַמ ּ
פאָונאַנ@ וואָס העלפֿן צו בויען נאַטירלעך ימיונאַטי.
• וויטאַמינס א און ד אין דאָרש לעבער ייל צושטעלן
שטאַרק שו@ קעגן קרענק.
• קאַלעסטעראַל  -ריי ַך פודז ווי יי יאָוקס ,ליווערוואָרסט,
ּ
פוטער און קרעם העלפֿן צו בויען אַ שטאַרק נערוועז
סיסטעם און שטיצן גוט קישקע.
• פערמענטעד פודז ווי זויער קרויט צושטעלן
ּ
פראַטעקטיוו באַקטיריאַ אין די דיגעסטיווע שעטעך.
• דזשעלאַטאַן  -ריי ַך ביין יויך קאַנטריביו@ צו גוט קישקע
און העלפֿן דיטאַקסאַפיי.
• וויטאַמין  Cפון פריש פירות און וועדזשטאַבאַלז
) ּ
פרעפעראַבלי אָרגאַניק( און פערמענטעד פודז ווי
זויער קרויט העל ּ
פס צו קעמפן ינפעקטיאָוס קראַנקייט.
• רויט פלייש ,סעאַפאָאָד און קעפיר זענען גוט צינק
פאַר די ימיון
קוואלן וואָס איז אַ וויכטיק נוטריאַנט ֿ
סיסטעם.

•
•
•
•
•
•
•
•

וואַקסאַניישאַן

די וויכטיקסטע באשלוס וואס
עלטערן וועלן אמאל מאכן

אויב געצווונגען צו וואַקסאַנייט ...

וואַרטן ביז די קינד איז ל ּ
פחות צוויי יאר אַלט.
דו זאלסט נישט געבן מער ווי איין וואַקסאַניישאַן אין
דער צייט.
קיינמאָל וואַקסאַנייט ווען אַ קינד איז קראַנק.
זייט זיכער אַז די וואַקסינז זענען טהימעראָסאַל-פריי.
העסאָפע דעם קינד מיט עקסטרע דאָרש לעבער,
וויטאַמין  Cאון ב  12איידער און נאָך יעדער שיסער.
פאַר
שטעלן דיין קינד צו בעט און האַלטן אים שטיל ֿ
ל ּ
פחות  24שעה נאָך אַ שיסער.
צי ניט געבן אַס ּ
פירין ,טילענאָל אָדער אנדערע
 NSAIDס אָדער איידער אָדער נאָך אַ שיסער.
קריגן אַ מעדיצינישע באַפרייַונג אויב דער קינד האט
אַ שלעכט אָ ּ
פרוף צו אַ וואַקסאַניישאַן אָדער האט אַ
מש פ ּ חה געשיכטע פון וו א ַקצין רי א ַקש א ַנז,
קאַנוואַלשאַנז אָדער נוראַלאַדזשיקאַל דיסאָרדערס,
שטרענג אַלערדזשיז און  /אָדער ימיון סיסטעם
דיסאָרדערס.
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מיטס און טרוטס וועגן וואַקסאַניישאַן

שעדלעך ינגרידיאַנ@ אין וואַקסאַניישאַנז

פט קאָנטריבוטאָר צו די אַראָ ּ
מיטאָס :וואַקסאַניישאַן איז די הוי ּ
פגיין פון די  20יאָרהונדערט אין ינפעקציע קרענק.
פער הוסט און טעטאַנוס( זענען אין אַראָפאַנג אַראָ ּ
אמת :ינפעקטיאָוס חולאתן )מאָזלען ,דיפטהעריאַ ,קו ּ
פגיין איידער די
אַדווענט פון וואַקסאַניישאַנז ,דאַנק צו בעסער היגיענע ,קלינער וואַסער און ימ ּ
פרוווד לעבעדיק טנאָים .שאַרלעכ רויט הי@ איז
אויך דיקליינד ,כאָטש עס איז קיינמאָל געווען אַ וואַקסאַניישאַן.

אַלומינום :טאַקסיק צו מאַרך און קידניז .קינדער מיט אָטיזאַם
האָבן זייער הויך קאַנסאַנטריישאַן פון אַלומינום אין זייער
סייכל.
ּ
אַמינאָ אַסאַדז און פרעמד פראָטעינס אַריי ַנגערעכנט יי
אלבומין :א ַס א ָוסייי@ מיט א ַוט א ָיממונע דיס א ָרדערס
אַריי ַנגערעכנט טי ּ
פ  1צוקערקרענק.

מיטאָס :וואַקסאַניישאַנז געבן ימיונאַטי לעבן.
אמת :ימיונאַטי פון וואַקסאַניישאַנז איז אין בעסטער צייט צייטווייליג; געזונט באאמטע רעקאַמענדיד איצט בוסטער שאַ@ מיט
רעגולער ינטערוואַלז וויי ַל די ימיונאַטי פון וואַקסאַניישאַנז ווערז אַוועק .אויסבראָכן פון מיזעלס און ווייטיקדיק הוסט זענען
פאַ ּ
פארגעקומען אין פול וואַקסאַנייטיד ּ
פיאַליישאַנז.

קענען גרונט סיזשערז,
בענזעטה אָניום קל אָרייד:
ק א ָמ א ַט א ָזער מ א ַצעוו ,רעס פ ּ ער א ַט א ָרי דע פ ּ רעסיע,
דע ּ
פרעסיע אין די הויפט נערוועז סיסטעם ,קאַנוואַלשאַנז און
אָ ּ
פרוף פון יעראַנערי סיסטעם.

מיטאָס :וואַקסאַנייטיד מענטשן טאָן ניט שטעלן אנדערע אין ריזיקירן.
פובליק געזונטהייט באאמטע ווייסן פון דעם פאַקט אַז וואַקסאַנייטיד מענטשן קענען פאַרש ּ
אמתּ :
פאַר וואָס
פרייטן די קרענק ֿ
פאַר עטלעכע וואָכן נאָך באַקומען די וואַקסאַניישאַן .אַדאַל@ האָבן קאָנטראַקטעד ּ
פאָליאָ פֿון זייער
זיי זענען וואַקסאַנייטיד ֿ
לעצטנס וואַקסאַנייטיד קליינע קינדער.

פלאָגן פון ּ
פט די דעדלי ּ
מיטאָס :וואַקסאַניישאַנז סטאַ ּ
פאָליאָ
ּ
ּ
פאָליאָ קענען זיין טריגערד דורך פאַרסאַמונג פון נערוועז סיסטעם פון טידינג פאַודערז מיט קוועקזילבער )איצט
אמת:
ּ
ּ
באַנד( און פעסטאַסיידז ווי פירן אַרסענאַטע און דדט .פאָליאָ דיקליינד אין די יו .עס .ווען דדט איז געווען אַוטלאָולד .א
פראָסט אין יו .עס .גערופֿן אַקוטע פלאַקסיד מיעליטיס ,וואָס איז אַ טי ּ
פאָליאָ-ווי קרענק איז ּ
ּ
פ פון טראַנזווערס מיעליטיס ,אַ
באַוווסט זיי ַט ווירקונג פון וואַקסאַניישאַנז.
פס ,ווינט הוסט און הינדל ּ
מיטאָס :מעאַסאַלז ,מאַמ ּ
פאַקס זענען לעבן-טרעטאַנינג קינדשאַפט חולאתן.
אמת :טויט פון די חולאתן אין די יו .עס .איז גאָר זעלטן ,און בייסיקלי ניט-עגזיסטאַנט אין געזונט נערישט קינדער .ווען זיי זענען
פאַר לעבן; בעת די ילנאַסיז אין קינדשאַפט,
קאָנטראַקטעד אין קינדשאַפט ,די חולאתן זענען מילד און געבן ימיונאַטי ֿ
פינג הוסט ) ּ
פעטער אין לעבן .ווהעאָ ּ
פראַטעק@ קעגן ערנסט קרענק ווי ראַק ש ּ
ּ
פערטוססיס( איז פאקטיש ווערן מער
וויראַלאַנט זינט די הקדמה פון די ּ
פערטוססיס וואַקסין.

מיטאָס :וואַקסאַניישאַנז זענען גאָר זיכער.
אמת :די נאַשאַנאַל וואַקסין ינדזשורי פאַרגיטיקונג ּ
פאַר
פראָגראַם האט באַצאָלט כ ּמעט  4,000,000,000דאָללאַרס ֿ
וואַקסאַניישאַן ינדזשעריז און טויט זינט  .1989די ּ
פיימאַנ@ קומען פֿון אַ שטייער אויף וואַקסינז; די פאַרמאַסוטיקאַל
ּ
קאָמ ּ
פאַר דאַמידזשיז געפֿירט דורך זייער פראָדוקטן .עס איז
פאַניעס וואָס מאַכן די וואַקסינז זענען פריי פון אַלע אַכריי ַעס ֿ
ּ
פראָסט אַז די זיי ַט יפעקס פון מעדיצין און וואַקצין זיי ַנען ניט-געמאלדן.
פאַר זיכערקיי ַט און יפעקטיוונאַס.
מיטאָס  :וואַקסינז האָבן שוין געזונט טעסטעד ֿ
אמת :עס איז סיכסעך ווי צו צונעמען )ינערט( ּ
פלאַסיבאָוז זענען געניצט אין וואַקצין זיכערקיי ַט שטודיום .עס זענען גאָר קיין
פאַר קייפל וואַקסינז אין איין מאָל .די פלו וואַקסאַניישאַן איז בעסטער ביי ּ 40-60
פראָצענט עפעקטיוו;
זיכערקיי ַט טעסטינג ֿ
היינט קומט מיזעלס בעיקר פאר ביי די פריער וואקסינירטע.

מיטאָס :אַנטי-וואַקסאַניישאַן באַוועגונג איז ע ּ
פעס ניי ַ און עס איז געווען סטאַרטעד דורך אַ 'פראָדזשאַלאַנט' פאָרשער מיטן
נאָמען .Andrew Wakefield, MD
אמת :די פיינדינגז פון ד"ר וואַקעפיעלד זענען סייאַנטיפיקלי קאָרראָבאָראַטעד .זינט די ערשטע וואַקסאַניישאַנז ,וואָס זענען
פאָקן ,בירגערס האָבן מאָונטעד שטאַרק אָ ּ
פאַר ּ
פאָזיציע נאָך געזען אַדווערס יפעקס ,אַריי ַנגערעכנט טויט ,פון זייער
געווען ֿ
וואַקסינז אין זייערע קינדער) .די ּ
פאָקן וואַקסאַניישאַן איז יווענטשאַוואַלי דיסקאַנטיניוד וויי ַל פון אָפט לעבן-טרעטאַנינג
פאָרמאַציע ,באַזוכן .westonaprice.org/vaccination
פאַר באַוויי ַזן און וויי ַטער אינ ֿ
ֿ
ריאַקשאַנז(.

פאָרמאַלדאַכייד אָדער פאָרמאַלין :עמבאַלמינג פליסיק;
פאַר
קלאַסאַפייד ווי אַ מענטש קאַרסינאַדזשאַן; טאַקסיק ֿ
נערוועס ,לעבער און קידניז.

גלוטאַראַלדעהידע :אַ דיסינפעקטאַנט וואָס קען פאַרשאַפן
פעראַטאָרי ּ
אַזמאַ ,אַלערדזשיק ריאַקשאַנז ,רעס ּ
פראָבלעמס
און שילשל.
ּ
פראָטעינס פון פיטאַל געוועב :גענומען פֿון אַבאָרטיד פיטאַסיז;
פארבונדן מיט אַ פאַרגרעסערן ריזיקירן פון אָטיזאַם.
טהימעראָסאַל :כ ּולל ּ 50
פראָצענט קוועקזילבער ,די צווייט
מערסט ס א ַמיק עלעמענטן וו א ָס מען קען .אפילו
'טהימעראָסאַל-פריי' וואַקסינז אַנטהאַלטן טראַסעס פון
קוועקזילבער.
מסג :מסג קען פאַרשאַפן מייגריין כעדייקס ,סליפּינג
דיס אָרדערס ,יר אַט אַב אַל ב אָוועל סינדר אָום ,אַזמ אַ,
צוקערקרענק ,אַלזשעימער ס קרענק ,לו געריג ס קרענק,
ופמערקזאַמקייט דעפיציט דיסאָרדער ,סיזשערז ,מאַך און
אַנאַפילאַקטיק אָ ּ
פרוף.
סעטילטרי-מעטהיל אַממ אָניום בר אָומייד ) :(CTABדי
מאַטעריאַל זיכערקיי ַט דאַטאַ בלאַט ליסטעד פילע ערנסט
געזונט יפעקס פון .CTAB
-2פענאָקסיעטאַנאָל :קענען אָנמאַכן כעדייקס ,קלאַפּ,
קאַנוואַלשאַנז ,שוואַכקיי ַט ,ניר שעדיקן ,קאַרדיאַק פאַילופרע,
ניר דורכפאַל און טויט.
ּ
פאָליסאָרבאַטע  :80פאַסילאַטיי@ קוועקזילבער און אַלומינום,
אַריבער די בלוט-מאַרך שלאַבאַן .קען פאַרשאַפן בלוט
קלאַ@ ,מאַך ,האַר@ אַטאַקס און טויט.
ּ
געניצט צו פאַרשאַפן קאַרדיאַק
פאַטאַסיאַם קלאָרייד:
אַרעסט ווי די דריט מעדיצין אין די “דריי מעדיצין קאָקטייל“
פאַר עקסאַקיושאַנז דורך טויטלעך ינדזשעקשאַן.
ֿ

