FRA MEDISINSK SEKSJON VED GOETHEANUM.
Innstilling til vaksinen mot SARS-CoV-2 (Covid 19)
Til medlemmer av Antroposofisk Selskap
Siden pandemien brøt ut, har antroposofiske leger og helsepersonell pleiet Covid19-syke både ambulant og på sykehus.
Antroposofiske sykehus deltar i akuttmedisinsk behandling av pasienter. Både
konvensjonelle og antroposofiske behandlingsmetoder blir integrert.
Innen antroposofisk medisin, eldreomsorg og sosialterapi er vaksinering et tema,
og individuelle beslutninger, om nødvendig i samråd med pårørende og
pleiepersonalet, respekteres.
For de første mRNA vaksiner (Vaksiner som virker gjennom å få cellene til å
produsere proteiner som stimulerer kroppens immunsystem), og vektor-vaksiner
med liknende effekt som så langt har fått godkjenning, ble det påvist høy virksomhet
når det gjelder korttids forebygging.
Andre vaksiner, basert på forskjellige vaksinemekanismer, er i utvikling eller allerede
i utstrakt bruk, uten at vitenskapelige data fra kliniske fase-III-studier ble
offentliggjort.
Fortsatt er det foreløpig uklart, om vaksinerte likevel kan overføre viruset – til dette
viktige spørsmål venter vi på forskningsdata i nærmeste fremtid. Dette vil også
kunne gi svare på i hvilken grad vaksinering bidrar til «flokk-immunitet».
Studier som handler om de to godkjente mRNA-vaksiner og en viral vektorbasert
vaksine (*) viser så langt en akseptabel sikkerhet i den korte tiden de ble observert.
Sjeldne, alvorlige bivirkninger kan dog først utelukkes når et stort antall mennesker
er vaksinert, og har blitt observert over et lengre tidsrom. Derfor krever vi tilstrekkelig
store langtidsstudier og anonymiserte vaksineregistre.
Medisinsk seksjon tar til orde for frivillig vaksinering!
Frivillig vaksinering er en grunnleggende rettighet i demokratiske samfunn, og er
forutsetning for høy aksept i befolkningen – ikke minst i lys av fortsatt åpne spørsmål
om virksomhet og sikkerhet.
Foreløpig er det ikke grunnlag for å anbefale vaksinering av barn.
Utover dette burde politikerne forebygge scenarier av indirekte vaksinetvang som for
eksempel krav fra arbeidsgivere, forsikrings- og reiseselskaper.
Et sentralt vaksineregister med tilforlatelig anonymisering, ved individuelle
vaksineringsvalg uten åpen eller skjult diskriminering, vil kunne bidra til å
optimalisere vitenskapelige erkjennelser omkring Covid-19. Vi deler lenken til en
tilsvarende offentlig uttalelse av Prof. Dr. David Martin og Georg Soldner.
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Antroposofi står for respekt av menneskeverdighet, og for fredelig sameksistens!
Derfor ber vi om vennlig og moderat diskusjon i kommentarfeltet.
Koronakrisen oppleves krevende for oss alle, enda mere grunn til å overvinne
splittelser og stå sammen!
(*)BioNTech/Pfizer og Moderna’s vaksiner er mRNA; Oxford/AstraZeneca’s vaksine er viral
vektor-basert.
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