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ביום רביעי, השבעה באפריל, עורכי הדין של המועצה הרפואית הכללית (GMC) ידרשו את
מחיקת שמי, וכנראה גם את מחיקת שמותיהם של שניים מעמיתי שהיו מעורכים בפרשת הקשר
לאוטיזם ממאגר הרופאים, צעד שמשמעותו ביטול רשיונינו לעסוק ברפואה. MMR-בין חיסון ה

John) 'האחראים לרגולציה של העסוק ברפואה מצאו את שלושתינו - פרופ' ג'ון ווקר-סמית
Walker-Smith), פרופ' סיימון מרץ' (Simon Murch) ואנוכי- אשמים בבצוע מחקר על ילדים עם

אוטיזם ללא אישור מוועדת האתיקה.

אנו יכולים להוכיח, עם כמות רבה של ראיות מתועדות, שמסקנה זו היא שגויה.

הייתה הגנה על מדיניות השמוש בחיסון GMC-הרשו לי להבהיר שמהותו של השמוע בפני ה
ה-MMR. ההליך קודם במסגרת אג'נדה שמטרתה ריסוק של ביקורת, דבר שלדעתי משרת את
הממשלה ואת תעשיית התרופות - לא את רווחתם של ילדים. חשוב לציין כי מעולם לא הייתה
תלונה כנגד מי מאתנו ע"י הורה כלשהו המעורב בפרשה - רק תמיכה והוקרת תודה מצד כל

ההורים.

עמיתי, פרופ' ווקר-סמית' ומרץ', הם רופאי ילדים וגסטרואנטרולוגים פדיאטריים יוצאים מן הכלל.
הם הובילו את תחום הגסטרואנטרולוגיה הפדיאטרית משך עשרות שנים, והקדישו את חייהם
לדאגה לילדים חולים. "פשעינו" היחיד בעניין זה היה הקשבה לדאגותיהם של הורים, פעולה

בהתאם לדרישות ע"פ הכשרתינו המקצועית, ומתן טפול נאות לאוכלוסיה מוזנחת זו של ילדים. לא
יעלה על הדעת שבסופה של קריירה ללא רבב, פרופ' ווקר-סמית' אפילו ישקול בצוע של נסויים

לא אתיים על ילדים בטפולו.

במהלך עבודתינו, גילינו וטפלנו בסינדרום חדש של מחלת מעיים בילדים עם אוטיזם, והקלנו על
סבלם של ילדים פגועים בכל העולם. דבר זה אמור להיות מקור לגאווה. תחת זאת הושחרה

דמותינו בעתונות, והיינו מושא לקמפיין של דמוניזציה מטעם משרד הבריאות. מטרת הפרסום
השלילי הייתה לעקר את ביקורתי כנגד המחקר בתחום בטיחות החיסונים.

לצערי סבלו עמיתי מנזק משמעותי במסגרת המאמץ למנוע מחקר מדעי תקף. יש לטהר את שמם,
ולהותירם עם מוניטין ללא רבב ועם ההכרה בכך שעשו רק טוב.

אובדן הרשיון שלי הוא לצערי המחיר שעלי לשלם. למרות שאינני מקל ראש באובדן זה, הסבל
שראיתי בקרב אלה שנפגעו מהמחלה ההרסנית, ושהרבה ממנו מיותר, הופך את ההשלכות

המקצועיות עבורי למשניות באופן יחסי.

כל עוד נותרו סימני שאלה סביב בטיחות החיסונים, כל עוד מדיניות חיסונים שמעמידה את
הבטיחות במרכז נזנחת לטובת רווח ואינטרסים צרים, כל עוד התועלת מחיסונים מאוימת ע"י אלה
שפגעו באמון הציבור עם הכחשה של נזקי החיסונים, כל עוד הילדים הללו זקוקים לעזרה, אמשיך

בעבודתי.
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