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                                                         Pan  
                                                         Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej  
                                                         Profesor dr hab. Andrzej Matyja  
                                      
Panie Prezesie, 

Składam kolejne zawiadomienie o przekazywaniu opinii publicznej nieprawdziwych informacji na 

temat dotychczasowej skuteczności szczepień anty HPV. Tym razem sprawa dotyczy Pani Profesor 

Teresy Jackowskiej, krajowego konsultanta ds. pediatrii oraz byłego, Głównego Inspektora 

Sanitarnego, Pana Profesora Jarosława Pinkasa, oraz Pana Profesora Andrzeja Nowakowskiego. 

Oto wywiad z Profesorem Andrzejem Nowakowskim, który ukazał się w Kurierze Medycznym, a który 
dziennikarka, Pani Agata Misiurewicz-Gabi rozpoczyna tak: 

”Dziś porozmawiamy o profilaktyce raka szyjki macicy, w wielu krajach praktycznie już ten nowotwór 
został wyeliminowany, na przykład w Australii….” 

https://www.termedia.pl/mz/Program-szczepien-przeciwko-HPV-w-jaki-sposob-go-realizowac-
,41721.html 

Powtarzałem wiele razy, powtórzę po raz kolejny – to jest skandaliczne wręcz kłamstwo i brak 

jakiejkolwiek reakcji na te słowa ze strony pana Profesora Nowakowskiego jest niedopuszczalny. 

Przecież w ten sposób staje się on częścią tego, medialnego oszustwa dziennikarki Termedii, w ten 

sposób legitymizuje metody propagandowe rodem z czasów minionej epoki. Taka postawa jest nie do 

zaakceptowania. Pomijając tytuł profesora, jako lekarz jest  przecież zobowiązany między innymi 

uchwałą NRL kwietnia 2018 roku, do przedstawiania opinii publicznej informacji dotyczących 

szczepień zgodnych z aktualną wiedzą naukową, tzw. Evidence Based Medicine nie tylko w 

publikacjach naukowych, ale przede wszystkim w szeroko rozumianych mediach, gdzie większość 

odbiorców nie jest w stanie zweryfikować prawdziwości jego wywodów.  

Z kolei dramatyczna wręcz, wypowiedź Pani Profesor Teresy Jackowskiej, krajowego konsultanta ds. 

pediatrii na stronie portalu „Do rzeczy” z dnia 14 maja 2021 roku: 

„Taki odsetek młodych ludzi zaszczepiły m.in. Australia czy Szwecja, gdzie dzięki temu już o 90 proc. 

zmniejszyły się zachorowania na raka szyjki macicy, a także zmiany przednowotworowe, którymi są 

kłykciny kończyste, występujące i u dziewcząt, i u chłopców”. 

Pani Profesor Jackowska przekonuje również, że od czasu wprowadzenia szczepień w Australii o 90% 

zmniejszyły się zachorowania na inne nowotwory zależne od HPV, co jest kolejną,  niedopuszczalną 

manipulacją faktami i dowodami naukowymi. 

https://dorzeczy.pl/zdrowie/184750/prof-jackowska-zwyciezymy-wirusa-hpv.html 

Z kolei wypowiedź byłego GIS, Pana Profesora Jarosława Pinkasa na portalu internetowym „Co w 

zdrowiu” z dn. 6 marca 2021 roku: 

„Australia jest o krok od wyeliminowania raka szyjki macicy. Do niemal całkowitej eradykacji choroby 

ma dojść dzięki powszechnym szczepieniom przeciwko wirusowi HPV. Dziś wiemy, że ponad dekada 

działań profilaktycznych doprowadziła tam do istotnego wyeliminowania przypadków występowania 

raka szyjki macicy”.  
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https://www.cowzdrowiu.pl/aktualnosci/post/czy-powtorzymy-sukces-innych-panstw-w-walce-z-

wirusem-hpv 

Są to informacje skrajnie nieprawdziwe, nie ma żadnych dowodów naukowych umożliwiających 

stawianie takich, jednoznacznych tez i wniosków. Jest to nie zgodne z zasadami wykonywania 

zawodu lekarza w świetle stanowiska NRL, która przytoczyłem. Poza tym jest to oszukiwanie 

polskiego społeczeństwa i nie ma żadnego usprawiedliwienia w tego typu działań.  

Tego typu nieprawdziwe informacje przekazywane są we wszystkich publicznych wystąpieniach 

Profesorów Jackowskiej i Pinkasa. Dla przykładu link do publicznej debaty, w której zamiast 

przedstawić dowody naukowe i oficjalne dane statystyczne świadczące jednoznacznie, że tego raka 

tak naprawdę poza Polską już nie ma, to usłyszeliśmy tylko wyświechtane hasła i slogany oraz puste 

frazesy o jakimś, spektakularnym sukcesie Australii i o tym, że Pan Profesor Bidziński już nie pojedzie 

do tej Australii, bo nie miał by tam co robić, bo tam już dawno raka szyjki macicy nie ma: 

https://www.youtube.com/watch?v=60GJn0-DgBE 

Ale najbardziej bulwersujące i niedopuszczalne zarazem jest to, że ludzie ci przekazują tego typu 

nieprawdziwe informacje członkom rządu, spotykają się z członkami senackich i sejmowych komisji 

zdrowia, z ministrami, wiceministrami oraz posłami zajmującymi się przygotowaniem ustawy o 

refundacji szczepień przeciwko HPV. Są doradcami tych, od których zależy przeznaczenie miliardów 

złotych na powszechną refundacje szczepień anty HPV. 

https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,13583,apel-senackiego-zespolu-o-szybkie-wdrozenie-

programu-szczepien-przeciwko-wirusowi-hpv.html 

Apeluję po raz kolejny do Pana i do całej NRL o stanowcze przeciwdziałanie tego typu praktykom. 

Jeżeli ta szczepionka okaże się niewypałem, jeżeli zostaną zmarnowane miliardy polskich złotych, to 

odpowiedzialni za to będą ci, którzy dopuszczają się dzisiaj tych kłamstw i manipulacji oraz ci, którzy 

nie reagują, mimo, iż jest to ich obowiązkiem. Bo nie ma dzisiaj żadnych gwarancji, że szczepienie to 

poradzi sobie z rakiem szyjki macicy, są tylko mniej lub bardziej prawdopodobne prognozy i 

przewidywania. Nikt nie będzie mógł powiedzieć, iż nie było żadnych sygnałów, że szczepienia anty 

HPV mogą się okazać nieskuteczne. Sygnały takie są aż nadto widoczne, jak do tej pory wszystkie 

prognozy dotyczące dzisiejszej skuteczności szczepień anty HPV prezentowane w momencie 

wprowadzania szczepień na rynek okazały się błędne, nietrafione i nikt temu nie może zaprzeczyć. 

Tymczasem Wy, Panie Prezesie przedstawiacie wyeliminowanie raka szyjki macicy, jako fakt 

dokonany i nie macie żadnego, alternatywnego planu na wypadek fiaska tych szczepień w przyszłości. 

Niestety, ale jest bardzo prawdopodobne, że za 15-20 lat znajdziemy się w punkcie wyjścia i znowu 

będziemy się zastanawiać, jak pokonać raka szyjki macicy. Tylko problem polega na tym, że 

zmarnowanego czasu, pieniędzy, a tym samym zdrowia i życia tysięcy kobiet nikt już nie zwróci. 

W dalszym ciągu zarówno ja oraz duża część środowiska lekarskiego i opinii publicznej oczekujemy 

zajęcia przez Pana jasnego stanowiska i podjęcia określonych działań we wszystkich sprawach, które 

przedstawiłem w innych listach otwartych.   

                                                                                

                                                                                           Dr   Jacek Grzegorz Madej 

 

Ps. Czy to może do tych autorytetów sugerował mi Pan Prezes NRL Krzysztof Madej,  zwrócić się w 

sprawie kłamstw dotyczących szczepień anty HPV rozpowszechnianych w mediach ?  
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