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Szanowny Panie Prezesie,
Ogromnie cieszy fakt, że kierowana przez Pana Izba Lekarska jest zagorzałym propagatorem
wszystkich szczepień oraz to, że poprzez swoich członków i przedstawicieli prowadzi walkę z coraz
powszechniejszymi "fake newsami" dotyczącymi szczepionek. Ja również, jako praktykujący jeszcze
dzięki Waszej łaskawości lekarz medycyny, jestem zwolennikiem przedstawiania społeczeństwu
rzetelnych i potwierdzonych naukowo informacji na temat szczepień. Dlatego też na Pana ręce
składam protest przeciwko celowemu wprowadzaniu opinii publicznej w błąd przez zespół redakcyjny
portalu Szczepienia.info w składzie: Ewa Augustynowicz, Paweł Stefanoff, Iwona ParadowskaStankiewicz, Aldona Wiatrzyk, Joanna Bogusz, Urszula Czajka. Ludzie ci na łamach tego portalu od
ponad dwóch lat prezentują opinii publicznej następującą informację:
„we wszystkich krajach prowadzących szczepienia przeciw HPV liczba przypadków raków szyjki
macicy zmalała o połowę.”
link - https://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/hpv/?strona=3#gdzie-i-jak-czesto-zakazenia-hpvwystepuje-na-swiecie
Jako lekarz, ginekolog od 35 lat zajmujący się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem raka szyjka macicy
i chcąc nie chcąc od 15 lat zgłębiający tajemnicę szczepionki przeciwko rakowi szyjki macicy
stwierdzam z całą odpowiedzialnością, że jest to informacja skrajnie nieprawdziwa. Jak dotychczas
nigdzie na świecie, w żadnym kraju w wyniku szczepień anty HPV nie nastąpił spadek zachorowania
na raka szyjki macicy i są na ten temat oficjalne dane statystyczne oraz publikacje naukowe.
Ponad rok temu, dwukrotnie w odstępie kilku tygodni wysłałem drogą mailową prywatne zapytanie o
źródła naukowe tych rewelacji o rzekomej 50% redukcji raka szyjki macicy w krajach prowadzących
szczepienia przeciwko HPV. Otrzymałem potwierdzenie, że wiadomości te zostały odczytane. Do
dzisiaj nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. W związku z tym miesiąc temu wysłałem list otwarty do
całego zespołu redakcyjnego portalu Szczepienia.info oraz kolejny do Pani dr hab. Ewy
Augustynowicz, czyli autorów tej bulwersującej informacji z żądaniem podania jej źródeł, a w
przypadku braku takowych o usunięcie jej ze strony internetowej i zamieszczenie sprostowania w
tym miejscu. Również i na te pisma nie otrzymałem żadnej odpowiedzi a nieprawdziwa informacja
nadal widnieje i wprowadza w błąd opinie publiczną.
Jest to zdumiewające i bulwersujące o tyle, że przecież portal ten jak możemy przeczytać na ich
stronie internetowej "powstał w październiku 2007 r. z inicjatywy Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny we współpracy z Polskim Towarzystwem Wakcynologii.
Powstanie portalu było związane z planem WHO utworzenia sieci portali informujących o

bezpieczeństwie szczepień w różnych językach europejskich (Vaccine Safety Network). Portal posiada
akredytację WHO i został dodany do listy stron internetowych polecanych jako informujące o
szczepieniach w sposób rzetelny i wiarygodny. Informacje prezentowane na portalu są adresowane
do odbiorcy ogólnego, rodziców i lekarzy". […] Portal Szczepienia.info ma na celu bezstronne
informowanie zarówno o korzyściach płynących ze szczepień, jak również potencjalnym ryzyku
związanym z przyjęciem poszczególnych szczepionek. Przedstawiamy wyłącznie informacje poparte
wiarygodnymi dowodami naukowymi".
Jak więc do tego typu działań maj się szczytne hasła o bezstronności oraz rzetelności i wiarygodności
informacji prezentowanych na stronie portalu. Gdzie są te wiarygodne dowody naukowe?!
Zachodzi pytanie; czym może kierować grupa ludzi, notabene z tytułami naukowymi, na
odpowiedzialnych stanowiskach w państwowych instytucjach zdrowotnych, którzy tendencyjnie
rozpowszechniają tak skandalicznie nieprawdziwe informacje na temat szczepień przeciwko rakowi
szyjki macicy i w żaden sposób nie reagują na próby zwrócenia im uwagi na niestosowność takiego
postępowania ? Wszyscy uczciwi ludzie, w tym lekarze i pacjenci czytający ten bez wątpienia „fake
news” jednoznacznie kojarzą takie zachowania z korupcją i nic dziwnego, bowiem ja sam oprócz
bezmyślności i głupoty, nie potrafię znaleźć innego wytłumaczenia tego typu postępowania.
Czy można więc się dziwić, że coraz więcej ludzi odwraca się od szczepień doświadczając tak
skandalicznych manipulacji, tak skandalicznej propagandy ze strony publicznej instytucji zdrowotnej,
która deklaruje, że przedstawia informacje o szczepieniach w sposób rzetelny i wiarygodny, w
oparciu o wiarygodne źródła naukowe ?
Zatem, zwracam się do Kierownictwa NIL w Warszawie w liście otwartym, z apelem o zajęcie
oficjalnego stanowiska w tej sprawie i podjęcie zdecydowanych działań na rzecz rozwiązania tego
problemu, czyli usunięcia tej skandalicznie nieprawdziwej informacji ze strony internetowej portalu
Szczepienia info, oraz zamieszczenia sprostowania i przeprosin wobec społeczeństwa w tym miejscu.
Razem ze społeczeństwem oczekuję również ukarania winnych lekarzy, jak również podjęcie przez
NIL działań, mających na celu wyeliminowanie tego typu patologicznych zachowań w przyszłości.
W trosce o środowisko naturalne pozwalam sobie przesłać tę korespondencję droga mailową. Jeżeli
jednak Pan Prezes życzy sobie wersję papierową tej korespondencji, to bardzo proszę o informację.
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