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Szanowny Pan
Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników
Prof. dr hab. n. med. Piotr Sieroszewski

Zwracam się do Zarządu Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników listem otwartym w
imieniu własnym, części środowiska lekarskiego i pacjentów, w związku z kontrowersyjnym
wywiadem udzielonym w dniu 7 listopada 2021 roku, Dziennikowi Bałtyckiemu, przez wiceprezesa
PTGIP, profesora Roberta Jacha, w którym poinformował on opinię publiczną, że Australia i wiele
innych krajów już wyeliminowało raka szyjki macicy, a wiele zredukowało jego ilość w znaczący
sposób, dzięki szczepieniom HPV.
Niestety informacje te nie znajdują żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Śledzę uważnie
wszystkie doniesienia dotyczące tych szczepień i nie znam żadnych źródeł, które upoważniałyby
kogokolwiek do przedstawiania, zwłaszcza publicznie takich wniosków.
W związku z tym zwracam się do zarządu PTGIP z prośbą o informację, czy stanowisko profesora
Jacha jest oficjalnym stanowiskiem PTGIP w kwestii dotychczasowej skuteczności szczepień HPV na
świecie. Jeżeli tak, to proszę zarząd PTGIP do przedstawienia oficjalnych danych statystycznych
potwierdzających, że zarówno w Australii, jak również w wielu innych krajach rak szyjki macicy został
wyeliminowany, a w wielu innych radykalnie zmniejszono na niego zachorowalność dzięki
sczepieniom anty HPV. Proszę wymienić te wszystkie kraje i przedstawić dowody, o które proszę.
Bowiem tylko takie dane mogą jednoznacznie potwierdzić teorie o redukcji, bądź wyeliminowaniu
raka w populacji danego kraju. Oczywiście, jeżeli dysponujecie Państwo jakimiś innymi,
niepodważalnymi i jednoznacznymi dowodami naukowymi na poparcie takich tez, to również jestem
gotów się z nimi zapoznać.
Jeżeli wypowiedź profesora Jacha nie jest oficjalnym stanowiskiem PTGIP, to proszę zarząd PTGIP o
zajęcie stanowiska wobec całkowicie niezrozumiałego i bulwersującego zachowania wiceprezesa
PTGIP. Nic bowiem nie usprawiedliwia lekarza, który publicznie rozpowszechnia informacje dotyczące
szczepień, niezgodne z aktualną wiedza medyczną, co wyraźnie podkreśliła Naczelna Rada Lekarska w
swoim stanowisku z dnia 20 kwietnia 2018 roku. W punktach 3 i 4 tego stanowiska jasno precyzuje,
że takie działanie jest niezgodne z zasadą wykonywania zawodu lekarza i nie robi żadnych,
podkreślam żadnych wyjątków w tym względzie. Nie ma więc jakichkolwiek regulacji prawnych w
Ustawie o Zawodzie Lekarza oraz Kodeksie Etyki Lekarskiej /KEL/, pozwalających lekarzowi na takie
praktyki nawet, jeżeli w jego opinii ma to być działanie korzystne dla społeczeństwa. Wreszcie, jest
to moralnie nieakceptowalne, całkowicie nieodpowiedzialne wprowadzanie w błąd opinii publicznej,
z sobie tylko znanych przyczyn. Bez wątpienia, taka postawa wiceprezesa PTGIP, Pana profesora
Roberta Jacha, chluby jemu samemu, a także Towarzystwu, które ma zaszczyt reprezentować nie
przynosi, a dla społeczeństwa jest zdecydowanie szkodliwa.
Apeluję również o przedstawienie w formie dokumentu, oficjalnego stanowiska PTGIP w kwestii
dotychczasowej skuteczności szczepień HPV. Jak widać, jest to bezwzględnie konieczne przede
wszystkim dla pacjentów, jak również dla całej opinii publicznej, aby zapobiec w przyszłości dowolnej

interpretacji tego tematu przez wielu lekarzy, w tym profesorów, członków renomowanych
stowarzyszeń takich, jak PTGIP.
Jest to list otwarty, opublikowany na stronie kolposkopia.com, dlatego też Państwa odpowiedź
będzie także przedstawiona opinii publicznej na wymienionej stronie internetowej.
List ten został również wysłany tradycyjną pocztą.
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