Tiesitkö tämän koronarokotteiden
HAITTAVAIKUTUKSISTA:
➢ Sosiaali- ja terveysministeriön alaiseen Lääkealan turvallisuus- ja
kehittämiskeskukseen eli Fimeaan oli 21.10.21 mennessä tehty noin
19 000 haittavaikutusilmoitusta koronarokotteista. Järjestelmä on
ruuhkautunut ja ilmoituksista oli 21.10.21 käsitelty vasta 48161.
➢ Käsitellyistä ilmoituksista 3308 oli vakavia. Fimean mukaan
”haittavaikutus arvioidaan vakavaksi, jos se on johtanut kuolemaan,
hengenvaaraan, sairaalahoitoon tai sairaalahoidon pitkittymiseen,
aiheuttanut pysyvän vamman tai alentanut toimintakykyä (esim.
pitkäaikainen työkyvyttömyys) [tai jos se on] synnynnäinen
epämuodostuma tai muu synnynnäinen poikkeama”. Esimerkiksi
sydämeen liittyviä vakavia haittoja oli käsitelty 675.
➢ Ilmoituksista 129 kertoo rokotetun kuolleen.
➢ Euroopan lääkevirastoon EMA:an oli 9.10.21 mennessä ilmoitettu yli
2,5 miljoonaa koronarokotteiden haittavaikutusta ja 27 247
koronarokotekuolemaa2.
➢ USA:n viralliseen rokotteiden haittoja rekisteröivään järjestelmään
VAERSiin oli 15.10.21 ilmoitettu koronarokotteista noin 1,6 miljoonaa
haittavaikutusta ja 17 128 kuolemaa3
➢ Britannian valtiolliseen seurantajärjestelmään on koronarokotteista
15.9.21 mennessä tehty 1662 kuolemaa koskevaa ilmoitusta. Se on neljä
kertaa enemmän, kuin mitä kaikista muista rokotteista on kertynyt
kuoleman tapauksia samaan seurantajärjestelmään 20 vuoden
aikana4.
1 Fimea: ”Kooste koronarokotteiden haittavaikutusilmoituksista”, Fimea, 21.10.2021,
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Many Deaths Due to the Covid-19 Vaccines in 8 Months than Deaths Due to All
Other Vaccines Combined in 20 Years”, The Expose, 25.9.2021,
https://theexpose.uk/2021/09/25/uk-medicine-regulator-confirms-there-have-been-

➢ Läheskään kaikkia haittavaikutuksia ei ilmoiteta. Harvardin yliopistossa
vuonna 2010 tehdyn tutkimuksen mukaan alle 1 % rokotevahingoista
tulee tietoon5
➢ Sattuma ei voi selittää haittavaikutuksia, sillä valtaosa kuolemista ja
sairastumisista sattuu ensimmäisinä päivinä rokotusten jälkeen ja silloin
niiden yleisyys ylittää monin kertaisesti normaalin esiintymistiheyden
kyseessä olevassa väestöryhmässä6.
➢ Rokotteiden haittoina on ilmoitettu mm. seuraavia sairauksia: vapina,
aivoinfarkti, keuhkoveritulppa, syvä laskimotukos, muut veritulpat,
sydänlihastulehdus, verihiutaleiden vakava väheneminen,
kasvohermohalvaus, vyöruusu, keuhkokuume, näön sumentuminen,
kuulonalenema, äkillinen ja voimakas yliherkkyysreaktio,
munuaistulehdus, kuukautishäiriö ja keskenmeno7.
➢ Lääkärit ja muu hoitohenkilökunta ovat tehneet suurimman osan
haittavaikutusilmoituksista. Kuitenkin myös potilaat ja heidän
omaisensa ja läheisensä voivat tehdä ilmoituksen. Ilmoituksen voi
tehdä sähköisesti Fimean sivuilla
https://www.fimea.fi/vaestolle/laakkeiden_turvallisuus/haittavaikutusilmo
ituksen-tekeminen
tai lähettämällä ilmoituksen postitse osoitteeseen: Lääkkeiden
haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA.
Lisätietoja mm. sivustoilta: koronarealistit.com, vapaudenpuolesta.fi ja
pelastetaansuomenlapset.fi
Kyselyt, kommentit ja kiinnostus toiminnasta paikallisryhmissä tai
muuten osoitteeseen: koronatietoa@gmail.com
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