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Kivizsgálása helyett átnevezték „panasznak” a káliummal népirtást bűnpártolásuk vádjával a
Magyar Orvosi Kamara vezetői ellen benyújtott közérdekű bejelentést és csak megköszönték?
A Magyar Orvosi Kamara Etikai Bizottsága nem kivizsgálta, hogy a Magyar Orvosi Kamara vezetői
miért nem voltak hajlandók eljuttatni a kamarai tag orvosokhoz a tankönyvi és klinikai hatásmérési
bizonyítékokat arról, hogy életrövidíti a magyarokat és ivartalanítja is a MENZAREFORM kálium
túladagolása és konyhasópótlás csökkentése, s hogy hamisak és ellentmondóak a nátrium és kálium
optimum határértékek és veszélyességi határértékek, hanem csak „köszönettel tudomásul vette”:
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Tisztelt MOK Etikai Bizottság!
Nyilvános kiegészítő etikai közérdekű bejelentésként mellékelem a KÁLIUM-RETARD
tabletta engedélyezési klinikai vizsgálatáról készült hivatalos összefoglaló jelentést, amit a
MOK vezetősége ugyancsak nem volt hajlandó eljuttatni az orvosokhoz, akik ezt a
tablettát, amelyikből kb. minden tizedik kitapad és maga alatt véresre marja a gyomor és
vagy bélfalat, azóta is felírják a vízhajtók mellé, és a gyógyszertárak ma is korlátlanul
forgalmazzák. Nyilvánvaló népirtás, ugyanis már rengeteg magyar ember életét
rövidítették le vele.
Az Orvosi Kamara elnöke válaszra sem méltatta a megalapozott közérdekű bejelentést!
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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!
Mellékelem a Kálium-R -tabletta hatásairól rendőrségi nyomozással beszerzett klinikai összefoglaló
jelentést!
Budapest, 2018-02-23.
Tejfalussy András oknyomozó mérnök mérési szakértő, számos nemzetközi hatásmérés-tudományi
szabadalom szerzője. tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, www.tejfalussy.com, +36 20218 1408
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