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                              Zarząd Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki macicy 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
Zwracam się do Państwa listem otwartym w imieniu własnym, części środowiska lekarskiego i 

pacjentów, w związku z wywiadem udzielonym przez prezesa PTKiPSM, profesora Roberta Jacha, 

portalowi Dziennik Bałtycki w dniu 7 listopada 2021 roku, w którym poinformował on opinię 

publiczną, że dzięki szczepieniom HPV zarówno Australia, jak i wiele innych krajów już wyeliminowało 

raka szyjki macicy, a wiele zredukowało jego ilość w znaczący sposób.  

https://dziennikbaltycki.pl/szczepienia-hpv-od-nowego-roku-bezplatne-zdrowotny-posag-dla-kazdej-

nastolatki/ar/c1-15891285 

Niestety, nie tylko w mojej opinii 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 PTKiPSM z prośbą o informację, czy stanowisko, które 

przedstawił w swojej wypowiedzi prezes PTKiPSM, profesor Robert Jach jest także oficjalnym 

stanowiskiem całego zarządu PTKiPSM. Jeżeli tak, to wzywam zarząd PTKIPSM 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 

proszę o ich przedstawienie.  

Proszę o podpisy wszystkich członków zarządu, którzy identyfikują się ze wspomnianą wypowiedzią 

prezesa Jacha, jako oficjalnym stanowiskiem PTKiPSM w tej kwestii. Jest to list otwarty, 

opublikowany na stronie kolposkopia.com, dlatego też Państwa odpowiedź będzie także 

przedstawiona opinii publicznej. List ten został również wysłany tradycyjną pocztą. 

                                                                                           

 Dr Jacek Grzegorz Madej 
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