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Por que a Austrália continua sendo uma colônia penal para médicos - Médicos que se 
atrevem a discutir questões médicas COVID perdem sua renda 
 
 
Editorial por Andrew W. Saul 
 
OMNS (27 de julho de 2022) Quando médicos licenciados e experientes são silenciados e até 
mesmo perseguidos ativamente por discutir um problema de saúde pública, algo está muito 
errado. Aqui está um relatório que recebi recentemente de um médico australiano, 
totalmente qualificado e com 40 anos de experiência. O médico foi expulso da profissão 
médica por questionar a narrativa predominante do COVID: 
 
"Fui suspenso pelo conselho médico da Austrália em 28 de maio de 2020 pelo comitê AHPRA 
(conselho médico da Austrália). Isso porque eu tinha escritos em páginas do Facebook que 
incluíam críticas ao sistema médico, os efeitos colaterais das drogas e a problemas causados 
aos pacientes pelo tratamento hospitalar. Mesmo que eu não tenha usado meu nome como 
clínico geral nessas páginas do Facebook, o conselho médico ainda me identificou como o 
médico que se manifestou e, portanto, considerou isso um crime." 
 
"Por causa disso, fui encaminhado ao VCAT, uma espécie de tribunal canguru em 
Melbourne, que confirmou que isso era um ato criminoso grave e, sob uma seção específica 
da lei, fui considerado um risco tão grande que minha suspensão foi acordada. sobre" 
 
"Em meus 40 anos de clínica geral, nunca machuquei um paciente." 
 
"Sempre tive interesse em medicina integrativa. Eu vinha sugerindo aos meus pacientes que 
apoiassem seus sistemas imunológicos com vitamina C, vitamina D, magnésio e zinco. 
Sempre me preocupei em olhar para a causa básica por trás de uma doença. O carrossel na 
clínica geral foi tão monetizado que você só é um bom médico se atender seis pacientes por 
hora. Fui suspenso porque criticava a Big Pharma e também estava preocupado com a 
quantidade de perseguição que os médicos já tinham da AHPRA. Percebi que alguns médicos 
que haviam sido suspensos e criminalizados por esta organização cometeram suicídio." 
 
"Depois de uma conferência entre os advogados de defesa médica e a AHPRA em alguns 
meses, terei que enfrentar a contagem regressiva final em maio de 2023. Espero que eles 
usem todo tipo de munição para me criminalizar e mostrar que coloquei divulgam 
informações críticas nas páginas do Facebook, o que eles acham que é um anátema para a 
segurança pública". 
 
"Isso está acontecendo com muitos médicos em todo o mundo." 
 
"Meu problema é que agora não tenho como me sustentar financeiramente. Atualmente 
estou com um empréstimo bancário e isso me foi dado antes de perceber que seria 



suspenso por tanto tempo que não poder recuperar minhas perdas por meio de trabalho 
alternativo." 
 
"O conselho médico da Austrália tem leis que exigem que qualquer médico suspenso não 
possa trabalhar no sistema de saúde ou na saúde integrativa de qualquer forma. têm 
excelentes qualificações em medicina e em saúde integrativa." 
 
"Os médicos na Austrália são incapazes de falar sobre saúde integrativa, determinantes 
sociais da saúde, terapia com vitaminas ou qualquer coisa que não lide com drogas. Se eu 
criticar a psiquiatria e falar sobre os graves efeitos colaterais causados por drogas 
psicoativas, ou discutir quimioterapia e seus efeitos colaterais, isso é inaceitável." 
 
"Estou preocupado com a forma como as pessoas são frequentemente ignoradas e 
maltratadas nos hospitais. Minha experiência pessoal com meus sogros confirmou que os 
pacientes são frequentemente tratados como se fossem doenças e não pessoas." 
 
"Agora percebo que estamos todos no meio de uma camisa de força de toda a comunidade. 
A Austrália tornou-se essencialmente um estado policial. Tantas pessoas perderam seus 
empregos e doenças mentais dispararam por causa do medo gerado pela mídia. cobertura 
do COVID. Sinto-me tão solidário com todas essas pessoas cujas vidas estão sendo 
arruinadas pelas paralisações e isolamento causados pela maneira como os governos 
lidaram com a pandemia." 
 
Este problema não é de forma alguma limitado à Austrália. Tendo lido agora a carta do 
médico, você pode compreender por que a publiquei anonimamente. Vi relatos semelhantes 
de Cingapura, Reino Unido, Finlândia, Canadá, EUA, China e vários outros países. Para saber 
mais, você pode enviar um e-mail para Holly Wells wellsholly19@gmail.com 
 
Um artigo anterior do OMNS (14 de fevereiro de 2021) sobre esse assunto agora está em 
vários idiomas: 
 
My Expulsion from Medical Practice: Censorship and economic ruin threaten dissenting 
physicians My expulsion from medical practice - 
 
Censorship and economic ruin threaten 
 
dissident physicians 
 
My expulsion from medical practice - Censorship and economic ruin threaten dissenting 
physicians the dissident doctors 
 
我被开除出医生队伍我 
 
被开除处醫生队伍 
 
 



 
Medicina Nutricional é Medicina Ortomolecular 
 
A medicina ortomolecular usa terapia nutricional segura e eficaz para combater 
doenças. Para mais informações: http://www.orthomolecular.org 
 


