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Tárgy: Megbízás nélküli kárelhárítás (Ptk.) és Jogos védelem (Btk.) keretében, nyilvános
közérdekű bejelentésként, az Alapvető Jogok Biztosát felkérés a Kálium-R tablettával
bizonyítottan életrövidítő orvosok és az őket fedező Magyar Orvosi Kamara vezetők elleni
büntetőeljárás intéztetésére és a károsultak utáni (állami) kártérítés fizettetés elintézésére.
Indokolás: A mellékelt közérdekű bejelentésre a mai napig sem válaszolt a Magyar Orvosi
Kamara, és orvosai folytatják a gyomorfal és bélfal kisebesítő Kálium-R tabletta szedetést.
Nyilvánvaló, hogy nagy valószínűséggel emiatt halt meg, akinél azután keletkezett gyomor
és vagy bélfekély és vagy bélrák vagy gyomorrák, hogy felírta neki az orvos a Kálium R
tablettát. Az orvosi naplók alapján rendőrségi nyomozással ki lehet deríteni, hogy kik azok.
Véleményem szerint az utána meghaltak után kártérítést tartozik fizetni az orvos és vagy
a Magyar Orvosi Kamara és vagy a Magyar Állam..
Felkérem az Alapjogok biztosát a Kálium-R tablettával gyilkoló orvosok és az őket fedező
Magyar Orvosi Kamara vezetők elleni büntetőeljárások lefolytattatására és méltányos*
kártérítés fizettetés elintézésére.
* 1 millió dollár kártérítést fizettek az Európai Uniós államok azoknak a Lybiai családoknak,
akiknél valamely családtagjuk AIDS-ben megbetegedése és halála összefüggésbe volt
hozható az európai uniós ápoló személyzet betegség okozásra gyanús tevékenységével !
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NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS AZ ORVOSI KAMARÁHOZ (Kód:MOK180223)
Kérem az Magyar Orvosi Kamara t. Elnökét, azonnal tájékoztassa a Kamara tagjait a következőről:
A „Kálium Retard” tabletta, amit az orvosok rendszeresen felírnak a vízhajtó szerek mellé, kb. 10%
gyakorisággal órákig rátapad a gyomor- és bélfalra. Ilyenkor a belőle 8 óra alatt kiszivárgó kb. 1/2
gramm kálium elpusztítja a közeli sejteket. Lásd a mellékelt összefoglaló értékelésben: az
engedélyezési kísérlet során a 8 db tablettát beszedő 6 személy közül 5-nek fájt miatta a gyomra,
egyiküknél bevérzett! A röntgenezés 40 tablettából 4-nél mutatta ki az órákig kitapadást! Tudatos
népirtás a gyógyszerként alkalmazása! (Egy boncoló asszisztens elmondta: a kitapadt tabletták alatt
véres volt a gyomorfal, de hiába kérte, a boncoló orvos nem írta be a boncolási jegyzőkönyvbe!)
Mivel tömeggyilkosok, akik ezeket tudva használtatják az elfekélyesítő, rákkeltő tablettát, felkérem
Önt, jelentse fel a Kálium-R tablettát gyógyszerként felírókat, de a gyártóikat és engedélyezőket is!
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