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Szanowna Pani Rzecznik, 

Zawiadamiam niniejszym listem otwartym o naruszeniu Kodeksu Etyki Lekarskiej przez lekarza Łukasza 

Durajskiego. Lekarz ten, w dniu  11 sierpnia 2021 roku, razem z dziennikarką portalu Parenting.pl dopuścił 

się niewiarygodnego wprost oszustwa informując opinię publiczną, że zaszczepił przeciw Covid-19 swoje 

dzieci w dodatku z natychmiastowym, z cudownym  efektem.  

https://parenting.pl/lekarz-zaszczepil-dzieci-przeciw-covid-19-dr-lukasz-durajski-nie-wyobrazam-sobie-
zeby-nie-skorzystac-z-takiej-okazji 

Problem polega na tym, że po pierwsze; Pan Durajski nie ma dzieci, a przynajmniej te zaszczepione, to nie 

były jego dzieci, a po drugie; nie wiadomo, czy w ogóle zostały zaszczepione, czy otrzymały placebo, do 

czego przyznał się sam lekarz Durajski. I nie ma żadnego znaczenia, że lekarz Durajski przedstawił całą 

prawdę na łamach zupełnie innych portali intenetowych, bowiem oszukańczy artykuł w portalu Parenting.pl 

widnieje do dzisiaj i nie ma tam żadnego sprostowania. Dokładnie ten niecny proceder opisałem tutaj: 

https://kolposkopia.com/doktorek-radzi-jak-zaszczepic-nie-swoje-dzieci/ 

Bez wątpienia było to celowe działanie ze strony lekarza Durajskiego, mające na celu wymuszenie 

określonych zachowań zdrowotnych przez społeczeństwo. Należy stanowczo podkreślić, że jakakolwiek 

próba zmuszania pacjentów do określonych zachowań zdrowotnych przy pomocy kłamstwa, oszustwa i 

manipulacji jest niedopuszczalna i bez znaczenia jest to, jaki wpływ na ich zdrowie będą miały te 

zachowania. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla lekarza w przypadku tego typu zachowań. Pomijając 

zwykłą, ludzką uczciwość, to jest zachowanie niezgodne z etyką lekarską, prostackie sprzeniewierzenie się 

słowom Przysięgi Hipokratesa – „w czystości i niewinności zachowam życie swoje i sztukę swoją”. Po raz 

kolejny postawa lekarza Durajskiego, to drastyczne naruszenie Kodeksu Etyki Lekarskiej, po raz kolejny 

oszustwo i lekarz Durajski idą w parze. 

Składam to zawiadomienie w formie listu otwartego dostępnego dla opinii publicznej, który został 

zamieszczony na stronie internetowej mojego gabinetu, pod adresem https://kolposkopia.com/. Bardzo 

proszę o przeprowadzenie rzetelnego postępowania wyjaśniającego i skierowanie do sądu lekarskiego 

wniosku o ukaranie lekarza Durajskiego. Proszę o informację, jakie kroki w tej sprawie zostały podjęte przez 

Panią Rzecznik. 

Pani odpowiedź będzie również udostępniona opinii publicznej. 

                                                                                                           Z poważaniem 

                                                                           

                                                                                                Dr Jacek Grzegorz Madej 
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Załączniki: 

1.Link do artykułu w portalu Parenting.pl 

https://parenting.pl/lekarz-zaszczepil-dzieci-przeciw-covid-19-dr-lukasz-durajski-nie-wyobrazam-sobie-
zeby-nie-skorzystac-z-takiej-okazji 

2.Link do artykułu w portalu Hellomama.pl 

https://hellomama.pl/przedszkolak/zdrowie-przedszkolaka/lek-lukasz-durajski-jestem-

krytykowany-za-to-ze-zaszczepilem-dzieci-przeciwko-covid-19/ 

3.Link do artykułu w portalu Hellomama.pl 

https://mamadu.pl/154995,2-latek-i-4-latek-zaszczepieni-przeciwko-covid-19-w-komentarzach-hejt 

4.Link do artykułu na stronie kolposkopia.com 

https://kolposkopia.com/doktorek-radzi-jak-zaszczepic-nie-swoje-dzieci/ 
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