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Szanowna Pani Redaktor, 

W wywiadzie z Panem profesorem Andrzejem Nowakowskim, zamieszczonym dnia 15 marca 2021 

roku na stronie internetowej Kuriera Medycznego, na wstępie informuje Pani opinię publiczną, że w 

wielu krajach rak szyjki macicy praktycznie już został wyeliminowany i daje Pani przykład Australii.  

https://www.termedia.pl/mz/Program-szczepien-przeciwko-HPV-w-jaki-sposob-go-realizowac-

,41721.html 

Bardzo proszę więc o podanie źródeł tych skandalicznie nieprawdziwych informacji, proszę wymienić 

te kraje i przedstawić oficjalne statystyki lub dowody naukowe, że rak szyjki macicy został w tych 

krajach wyeliminowany.    

Jestem ginekologiem od 35 lat zajmującym się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem raka szyjka 

macicy i chcąc nie chcąc od 15 lat zgłębiającym tajemnicę szczepionki przeciwko rakowi szyjki macicy. 

Dodam jeszcze, że jestem zwolennikiem szczepień, również obowiązkowych, ale jeszcze większym 

zwolennikiem uczciwości wobec pacjenta i szacunku dla obiektywnej prawdy naukowej. Będę 

również pierwszym, który zastosuje szczepionki przeciwko HPV, jeżeli zostaną one uczciwie 

przebadane, a ich skuteczność zostanie jednoznacznie potwierdzona. Niestety, dzisiaj tego nie da się 

nawet w przybliżeniu powiedzieć o tak nachalnie i nieuczciwie propagowanych, obecnych już na 

rynku szczepionkach Cervarix i Gardasil.  

Zatem, jako profesjonalista w temacie raka szyjki macicy wiem, że nie ma ani takich krajów, ani takich 

statystyk i dowodów naukowych, bowiem jak dotychczas w żadnym kraju na świecie prowadzącym 

szczepienia anty HPV nie ma efektów w postaci wyeliminowania, czy też jakiejkolwiek, nawet 

minimalnej redukcji ilości zachorowań na raka szyjki macicy. W przytaczanej przez Panią Australii, 

paradoksalnie od czasu wprowadzenia szczepień anty HPV w 2007 roku, ilość  raków szyjki macicy nie 

tylko nie zmniejszyła się, ale nawet nieznacznie wzrosła. 
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źródło: https://ncci.canceraustralia.gov.au/diagnosis/cancer-incidence/cancer-incidence 

Tego typu statystyki są ogólnodostępne i każdy bez większego wysiłku może to sam sprawdzić. 

Zresztą, sam Pan Profesor Nowakowski wyraźnie stwierdził, że Australia tylko zadeklarowała 

zmniejszenie ilości raków szyjki macicy do poziomu rocznego 1-3 przypadków raka szyjki macicy na 

100 tysięcy kobiet za minimum 50 lat. W żadnym wypadku nie potwierdził Pani rewelacji, że raka tam 

już nie ma.  

Sami australijscy naukowcy podkreślają przy tym, że są to tylko prognozy zależące od wielu 

czynników, na które mogą oni nie mieć lub nie maja żadnego wpływu. 

https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(18)30183-X/fulltext 

Apeluję do Pani uczciwości dziennikarskiej o usunięcie lub korektę tego materiału oraz do 

zamieszczenia sprostowania i przeprosin dla odbiorców tych, jeszcze raz podkreślam skandalicznie 

nieprawdziwych informacji. Na przyszłość proszę się dobrze zastanowić skąd czerpie Pani źródła i po 

trzykroć sprawdzić prawdziwość informacji dotyczących szczepień HPV, które zamierza przedstawić 

opinii publicznej, by później nie narażać się na tego typu kompromitacje. Niestety, zdecydowana 

większość lekarzy, w tym profesorów piastujących odpowiedzialne stanowiska również w instytucjach 

państwowych, to opłacani przez producentów szczepionek ich przedstawiciele.  Żaden z nich nie 

będzie miał skrupułów, aby przestawić Pani ustami nieprawdziwe, ale zgodne z życzeniem ich 

mocodawcy informacje dotyczące szczepień anty HPV. Proszę mi wierzyć, dla nich Pani honor i 

autorytet dziennikarski liczy się tylko do momentu, do którego będzie Pani im użyteczna w 

rozpowszechnianiu takich właśnie nieprawdziwych informacji.  

 

 Z poważaniem 

                                                                                   

                                                                                                      Dr Jacek Grzegorz Madej 

 

https://ncci.canceraustralia.gov.au/diagnosis/cancer-incidence/cancer-incidence
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(18)30183-X/fulltext

