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Babies Stacy and Lesly SirjacobsKoniec minulého roka bol 

poznačený smútkom rodičov Raphaela Sirjacobsa a Béatrice 

Dupontovej z Belgicka. Ich deväť týždňov stará dcérka Stacy 

Sirjacobsová vzdala boj o život a opustila tak aj svoju dvojičku Lesli. 

Stacy zomrela len týždeň potom, čo dostala jej prvé očkovanie. 

Zdrvení stratou sú rodičia presvedčení, že očkovanie a chyby 

nemocničného personálu boli príčinou smrti ich krásnej dcéry. 

Stacy a Lesli sa narodili o jeden mesiac predčasne cisárskym rezom, a strávili ďalšie štyri dni v 

inkubátore. Stacy bolo potrebné po narodení resuscitovať. 

Na radu lekárov sa rodičia rozhodli nechať svoje novonarodené dvojičky očkovať. Stacy sa v deň 

očkovania kvôli miernemu prechladnutiu necítila dobre, ale lekári rodičov uistili že je to bezpečné. 

(Stojí za zmienku, že v minulosti už mali v rodine prípad náhlej smrti dojčaťa a alergických reakcií. 

Dvojičkám bol predpísaný mliečny potravinový doplnok kvôli alergii na mlieko v čase, keď Stacy 

ochorela.) 

Dvojičky dostali Prevenar, vakcínu proti meningitíde a zápalu pľúc, Infanrix Hexa, šesť v jednom 

očkovaní proti záškrtu, tetanu, detskej obrne, čiernemu kašľu, hepatitíde B a Haemophilus 

influenzae typu B, a nakoniec Rotarix, preventívnu vakcínu proti gastroenteritíde. 

To znamená, že tieto malé bezbranné deti dostali ohromujúcich deväť vakcín v jeden deň, vakcíny z 

ktorých každá jedna môže spôsobiť smrť. 

Týždeň po očkovaní Stacy dostala horúčku 39,9 ° C. Jej rodičia sa rozhodli podať Perdolan na 

zníženie horúčky. Pretože však bolo malej Stacy stále veľmi zle volali do nemocnice, kde im 

poradili, aby svoju dcéru priniesli. 

Zdravotnícky personál Stacy diagnostikoval miernu hrudnú infekciu a infekciu v krvi, a povedal 

rodičom, aby sa nebáli, pretože to „nie je vážne“. Stacy bol potom podaný liek a bola odvezená na 

pozorovanie. 

Otec malej Stacy povedal, že akákoľvek súvislosť s očkovaním bola popretá. 

Napriek tomu, že Stacy mala 200 – 230 tepov za minútu pediater povedal rodičom, že je v poriadku 

a že pravdepodobne ide len o gastroenteritídu (chorobu proti ktorej bola očkovaná!). 

Vyľakaní rodičia sa rozhodli Stacy neopustiť a zostať pri nej. Počas večera informovali sestru že 

dcérka má hnačku, ale k ich úžasu im bolo oznámené, že bola prebalená a mali ju nechať sa vyspať 

a prebaliť keď sa zobudí. 

Počas noci Stacy stále trpela silnou hnačkou a aj napriek šialeným prosbám rodičov sestra odmietla 

spraviť čokoľvek aj napriek tomu, že Stacy bola veľmi nepokojná a v zjavných bolestiach. Otec 

malej Stacy hovorí, že ohlásil ošetrujúcemu personálu, že Stacy je pokrytá malými červenými 

bodkami a má problémy s dýchaním. 



Podľa otca Stacy lekárske záznamy uvádzajú, že „o 19.45 telefonoval doktor jeho bratovi kvôli 

súhlasu na vykonanie lumbálnej punkcie a nasadenie antibiotík Ampire kým budú čakať na 

výsledky. Súhlas bol zamietnutý...“ 

Stacy krátko na to zomrela. 

Otec malej Stacy hovorí: (preklad z francúzštiny pomocou Google Translate) 

„Sestra volala o 23.00 pediatra a informovala ho, že stav malej Stacy sa zhoršil. O 23.45 sa začalo 

s resuscitáciou. Informovala nás, že dieťa prestalo dýchať a požiadala nás aby sme opustili 

miestnosť. Mohli ubehnúť asi tri hodiny kedy sa pokúšali Stacy oživiť. Bohužiaľ asi o 3.00 nám 

oznámili, že zomrela, ale v podstate jej srdce prestalo biť o polnoci. Pediater nám potom začal 

vysvetľovať, že malá zomrela na následky sepsy a meningitídy, ale na presné stanovenie diagnózy 

sa musí urobiť lumbálna punkcia (ktorá dovtedy nebola vykonaná) a že musia odobrať vzorku krvi 

a stolice a že výsledky nebudú skôr ako o 3 – 4 dni.“ 

Príčina smrti bola zapísaná ako: Meningitída. 

Je veľmi zaujímavé a zároveň smutné, že toto malé dievčatko zomrelo na chorobu proti ktorej bolo 

očkované týždeň pred jej smrťou. Na základe informácií, ktoré mám od otca malej Stacy je úplne 

jasné, že toto malé bezbranné dieťa bolo ponechané v zjavných bolestiach, špinavé a vyčerpané 

zatiaľ čo úpenlivé prosby rodičov boli ignorované. 

Očkovanie sa podáva podľa veku dieťaťa odo dňa narodenia. Vzhľadom na pokrok v medicíne, sú 

aj predčasne narodené deti schopné prežiť v čoraz skoršom veku ich vývoja. Vieme, že Stacy sa 

narodila o cca jeden mesiac predčasne, čo znamená že ak jej bolo dané očkovanie určené pre osem 

týždňové deti, tak jej boli dané o mesiac skôr. Zároveň sa v deň očkovania necítila dobre. Podľa 

môjho názoru sa jej malý imunitný systém nemohol vysporiadať s náporom smrtiacich jedov 

a chemikálií, ktoré sú v dnešných vakcínach. 

Smútiaci rodičia malej Stacy sú tak pobúrení tým, čo zistili od jej smrti, že teraz žiadajú ľudí na 

celom svete aby sa spojili v celosvetovom proteste. Chcú usporiadať celosvetovú akciu na pamiatku 

Stacy a mnoho stoviek detí zabitých a zranených očkovaním na celom svete. Majú pocit, že úmrtia 

na následky očkovania sú zatajované a prosia občanov celého sveta, aby sa spojili proti tejto skaze. 

Vyzývajú: 

Sme rodičia Stacy, ktorá zomrela týždeň po jej prvom očkovaní. Organizujeme celosvetový event 

na počesť Stacy, Novy a všetkých obetí očkovania po celom svete. Voláme občanov každej 

krajiny, aby vyšli do ulíc vo vlastných mestách a obciach: veci sa musia zmeniť! 

Nezabudnite pozvať miestnych novinárov, médiá a všetky obete alebo rodičov obetí pripravených 

rozprávať svoj príbeh. Vytvorte si propagačné materiály a transparenty: PREČ S CENZÚROU 

INFORMÁCIÍ O OČKOVANÍ, CHCEME SLOBODU VOĽBY! 

Celosvetový event sa bude konať 20 januára 2012. Ak sa nebudete môcť pridať k protestujúcim, 

prosím zapáľte sviečku za obete očkovania vo svojom kostole. 

Rodičia malej Stacy majú pravdu, niekedy treba urobiť niečo radikálne, aby zodpovední začali 

konečne naslúchať rodičom. 

Hlásenia úmrtí na následky očkovania narastajú celosvetovo alarmujúcim tempom. V máji 2010 

noviny The Times of India (2) oznámili, že za predchádzajúci rok bolo nahlásených 128 úmrtí 



a toto číslo sa každým rokom zvyšuje. Ich správa podozrieva Indickú vládu zo zatajovania týchto 

úmrtí. Arun Ram pre Times napísal: 

„Vláda sa snaží prihliadať na každú smrť ako na nespôsobenú vakcínou. Toto len prispieva 

k otáznikom okolo očkovania. Len preto, že bolo zistené, že vakcína nebola kontaminovaná, to 

neznamená, že vakcína nespôsobila smrť.“, hovorí Dr. Puliyel. 

V marci 2011 Neil Z. Miller (3) napísal, že v USA zomrelo viac ako 2000 novorodencov po podaní 

pneumokokovej a Hib vakcíny, a napriek tomu sa vôbec nič nestalo. Uviedol, že zatiaľ čo 

v Japonsku bolo očkovanie prerušené po púhych štyroch úmrtiach, v USA sa v očkovaní pokračuje 

aj napriek zisteným 2000 úmrtiam. 

Poľa Neila Z. Millera Paul Offit nazval japonské úrady hlúpe, tvrdiac, že deti pravdepodobne 

zomreli na SIDS (Syndróm náhleho úmrtia). Pripísal tak príčiny úmrtia čomukoľvek inému len nie 

očkovaniu. Miller píše: 

Podľa Paula Offita, hovorcu očkovacieho priemyslu, „Japonské ministerstvo zdravotníctva 

pochabo prerušilo Hib a pneumokokové očkovacie programy.“ Offit si myslí, že úmrtia boli 

pravdepodobne spôsobené SIDS, zlým stavom, alebo inými príčinami – všetkým len nie vakcínami. 

Deti často ochorejú a umierajú náhodou. 

V podstate má Paul Offit pravdu keď tvrdí, že mnoho zaočkovaných detí umiera na následky SIDS, 

pretože v máji 2011 sa ako búrka prehnal internetom zaujímavý článok o štúdii publikovanej v 

Journal of Human and Experimental Toxicology, v ktorej vedci zistili, že v krajinách s najvyššou 

mierou zaočkovanosti počas prvého roka dieťaťa zaznamenali vyššiu úmrtnosť (4). 

Toto však nie je nič nové. Štúdie tvrdia, že očkovanie spôsobuje úmrtia detí už mnoho rokov. 

Štúdia Dr. Pourcyrousa (5) bola prvou štúdiou, ktorá skúmala dopad kombinovaných očkovaní 

na  nezrelý mozog detí. Z výsledkov je jasné, že čím viac vakcín dieťa dostane, tým väčší dopad 

majú vakcíny na mozog dieťaťa. Massroor Pourcyrous, MD,  Sheldon B. Korones, MD,  Kristopher 

L. Arheart PhD,  Henrietta S. Bada, MD študovali 239 predčasne narodených detí, ktorí dostali buď 

jednu vakcínu alebo viac vakcín. Ich výsledky sú nasledovné: 

K abnormálnemu zvýšeniu hladiny CRP došlo u 85% detí s podanými viacerými vakcínami a až 

70% z tých, ktorým bola podaná iba jedna vakcína. Celkovo 16% detí malo kardiorespiračné 

udalosti súvisiace s vakcínou do 48 hodín po imunizácii. V logistickej regresnej analýze boli 

abnormálne CRP hodnoty spojené s viacerými vakcínami (OR, 15,77, 95% CI 5,10 - 48.77) a ťažké 

intraventrikulárne krvácania (IVH) (OR, 2,28, 95% CI 02/01-13/05). Kardiorespiračné udalosti 

boli spojené okrajovo po prijatí niekoľkých injekcií (OR 3,62, 95% CI 0.99 - 13.25) a významne s 

refluxom (GER) (OR, 4,76, 95% CI 1,22 - 18,52). 

Táto štúdia mala tak veľký vplyv, že sa v súčasnej dobe spomína v novinách a knihách o 

nežiaducich účinkoch vakcín a SIDS po celom svete. 

A podľa toho čo som dnes videla v správach o tom, že do rozvrhu očkovania majú byť pridané 

ďalšie vakcíny na meningitídu typu B (6),  sa musíme sami seba spýtať, koľko malých Stacy musí 

zomrieť kým niečo podnikneme? 

Tento článok je venovaný pamiatke Stacy Sirjacobsovej a mnohým stovkám detí ktoré prišli o život 

po tom, čomu naše vlády hovoria „bezpečné očkovanie“. 
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