
➢ Sosiaali-  ja  terveysministeriön  alaiseen  Lääke-
alan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen eli
Fimeaan oli 13.3.23 mennessä tehty noin 28 000
haittavaikutusilmoitusta  koronarokotteista.
Järjestelmä on ruuhkautunut ja ilmoituksista oli
13.3. käsitelty 21 039.

➢ Käsitellyistä ilmoituksista  6700 oli vakavia. Fi-
mean  mukaan  ”haittavaikutus  arvioidaan  vaka-
vaksi, jos se on johtanut kuolemaan, hengenvaa-
raan, sairaalahoitoon tai  sairaalahoidon pitkitty-
miseen, aiheuttanut pysyvän vamman tai alenta-
nut toimintakykyä (esim. pitkäaikainen työkyvyt-
tömyys)  [tai  jos  se  on]  synnynnäinen epämuo-
dostuma tai muu synnynnäinen poikkeama”. Esi-
merkiksi  sydämeen  liittyviä  vakavia  haittoja
oli käsitelty 1646.

➢ Ilmoituksista 187 kertoi rokotetun kuolleen.
➢ 13.3.  mennessä  oli  tehty 668 haittavaikutusil-

moitusta, jotka koskivat 5-17-vuotiaita lapsia ja
nuoria. Niistä  186 oli vakavaa. Vakavista hai-
toista 50 liittyi sydämeen.

➢ Euroopan lääkevirastoon  EMA:an oli  20.3.23
mennessä ilmoitettu yli  2,2 miljoonaa koronaro-
kotteiden haittavaikutusta, joista 888 203 oli va-
kavia. Koronarokotekuolemia  koskevia ilmoi-
tuksia EMA:an oli tullut 27 814.

➢ USA:n viralliseen rokotteiden haittoja rekisteröi-
vään järjestelmään VAERSiin oli  10.3.23 men-
nessä ilmoitettu koronarokotteista  noin  2,4 mil-
joonaa haittavaikutusta ja 34 725 kuolemaa.

➢ Kaikista  muista  USA:ssa  käytetyistä  rokot-
teista on viimeisten 30 vuoden aikana tehty yh-
teensä 9645 kuolemaa koskevaa haittavaikutusil-
moitusta  eli  alle  kolmasosa koronarokotteita
koskevien ilmoitusten määrästä.

➢ Läheskään kaikkia haittavaikutuksia ei ilmoiteta.
Harvardin yliopistossa vuonna 2010 tehdyn tut-
kimuksen mukaan  alle 1 % rokotevahingoista
tulee  tietoon. Yhdysvaltalaisen  vakuutusyhtiön
mukaan 18-64-vuotiaiden kuolemat ovat roko-
tusten alkamisen jälkeen lisääntyneet 40 %.

➢ Sattuma  ei  voi  selittää  haittavaikutuksia,  sillä
valtaosa kuolemista ja  sairastumisista sattuu  en-
simmäisinä päivinä rokotusten jälkeen ja silloin
niiden yleisyys ylittää monin kertaisesti normaa-

lin esiintymistiheyden kyseessä olevassa väestö-
ryhmässä.

➢ Rokotteiden  haittoina on ilmoitettu mm. seuraa-
via sairauksia:  vapina, aivoinfarkti, keuhkove-
ritulppa, syvä laskimotukos, muut veritulpat,
sydänlihastulehdus,  verihiutaleiden  vakava
väheneminen,  kasvohermohalvaus,  vyöruusu,
keuhkokuume,  hengenahdistus,  näön sumen-
tuminen,  kuulonalenema,  toispuoleinen  kuu-
lonmenetys,  äkillinen  ja  voimakas  yliherk-
kyysreaktio,  munuaistulehdus,  syöpä,  yleis-
kunnon  heikkeneminen,  lihasten  voimatto-
muus, kävelyvaikeus, kuukautishäiriö ja kes-
kenmeno.

➢ Asiakirja, jota rokoteyhtiö Pfizer yritti pitää sa-
lassa, paljastaa, että jo rokotuskampanjan ensim-
mäisinä kuukausina oli tiedossa 1292 rokottei-
siin liittyvää erilaista haittavaikutusta.

➢ Lääkärit  ja muu hoitohenkilökunta ovat tehneet
suurimman osan EMA:an ja VAER:iin tulleista
haittavaikutusilmoituksista  –  Suomessa  sen  si-
jaan potilaat ja heidän omaisensa.  Jokainen voi
tehdä omasta tai läheisensä puolesta haittavai-
kutusilmoituksen sähköisesti Fimean sivuilla
https://www.fimea.fi/vaestolle/
laakkeiden_turvallisuus/
haittavaikutusilmoituksen-tekeminen 
tai lähettämällä ilmoituksen postitse osoitteeseen:
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034
FIMEA.

➢ Lisätietoja  mm.  sivustoilta: koronarealistit.com,
jarjenaani.fi, mkrsuomi.fi ja pelastetaasuomenlap-
set.fi. 

➢ Kyselyt,  kommentit  ja  kiinnostus  toiminnasta
paikallisryhmissä  tai  muuten  osoitteseen:
koronatietoa@gmail.com

➢ Lähdeviitteet tässä esitettyihin tietoihin löytyvät
sivulta 

Kärsitkö sinäkin koronainjektion 
HAITTAVAIKUTUKSISTA?


