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Szanowna Pani Dyrektor, 
                                                    
Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź na moje pismo. Ze smutkiem jednak pozwolę sobie zauważyć, 

że dwa spośród trzech moich postulatów pozostały bez żadnej Państwa odpowiedzi. Pozwolę sobie 

także nie zgodzić się z Państwa tezą, że skoro w momencie publikacji Pan profesor Jach nie pełnił 

żadnej funkcji w strukturach Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, to jego wypowiedź 

nie może być utożsamiana z tym Towarzystwem. Jest bowiem dokładnie odwrotnie. Niefortunna 

wypowiedź profesora nadal widnieje w mediach i codziennie czyta ją wiele osób. I zapewne nikt z 

czytających nie sprawdza od kiedy profesor Jach został wiceprezesem Państwa Towarzystwa. Ja nie 

mam w zwyczaju śledzić kariery profesora Jacha, ani składu osobowego zarządów jakichkolwiek 

stowarzyszeń i dopiero pacjentki poinformowały mnie, cytuję jedną z nich:  

„Panie doktorze, proszę sprawdzić, ten profesor, który kłamie na temat skuteczności szczepień HPV 

jest wiceprezesem PTGiP”.  

Widać więc wyraźnie, że ta wypowiedź kładzie się cieniem nie tylko na reputacji samego profesora 

Jacha, ale także ma niebagatelny wpływ na ocenę Państwa Stowarzyszenia. I w żadnym wypadku nie 

może być w tym nic dziwnego. Nieobyczajna przeszłość każdego, prominentnego członka PTGiP 

nawet, jeżeli miała miejsce zanim dostąpił tego zaszczytu, powinna mieć fundamentalne znaczenie 

dla obiektywnej oceny takiej osoby, jako elity tego Towarzystwa. Zarząd PTGiP powinien 

bezwzględnie dokonać takiej, retrospektywnej oceny postawy profesora Jacha i stanowczo na nią 

zareagować tym bardziej, że Pan profesor Jach miał już wielokrotnie możliwość sprostowania swojej 

wypowiedzi i przedstawienia motywów, które nim kierowały, jednakże do tej pory nie raczył nic 

uczynić w tym kierunku. Mamy przecież wiele przykładów z życia publicznego, w których z powodu 

niechlubnej przeszłości ktoś nawet tracił objęte już, zaszczytne stanowisko lub funkcję. Paragraf 19 

punkt c, Statutu Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników mówi wyraźnie, że każdego 

członka obowiązuje przestrzeganie przepisów prawa, norm współżycia społecznego i etyki 

zawodowej. Pomijając przepisy prawa, poprzez zachowanie profesora Jacha zostały złamane nie tylko 

normy obyczajowe, ale przede wszystkim etyczne. Tak, jak już wspomniałem, nie ma żadnych 

regulacji prawnych w Ustawie o Zawodzie Lekarza, ani w Kodeksie Etyki Lekarskiej pozwalających 

lekarzowi na publicznie rozpowszechnianie informacji niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną 

nawet, jeżeli w jego opinii ma to być działanie korzystne dla społeczeństwa. W takiej sytuacji, Pan 

profesor Jach będąc niewątpliwie człowiekiem honoru, powinien przeprosić społeczeństwo i 

samodzielnie zrezygnować z funkcji wiceprezesa PTGiP. Jeżeli tego nie zrobi, to Państwa powinnością 

będzie podjęcie decyzji co dalej. Oczywiście każdą, suwerenną Państwa decyzję w tym względzie 

należało będzie uszanować, jednakże brak jakiejkolwiek reakcji Zarządu na przejawy wyższości 

partykularnych interesów lekarza nad interesem pacjenta, a takim nie tylko moim zdaniem było 

niewątpliwie zachowanie profesora Jacha, byłoby ze szkodą nie tylko dla wizerunku PTGiP, ale także 

dla całego środowiska lekarskiego. Z pewnością spowodowało by to także dalszy spadek zaufania 

społeczeństwa tak do lekarzy, jak również do ich samorządnych stowarzyszeń. 



Po raz kolejny apeluję także do Zarządu PTGIP o przygotowanie w najbliższej, możliwej przyszłości 

stanowiska dotyczącego szczepień HPV w oparciu o aktualną wiedzę medyczną, zwłaszcza w zakresie 

ich dotychczasowej i przewidywanej skuteczności w eliminacji raka szyjki macicy. Rekomendacje z 

2009 i 2011 roku, wydane przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne dawno już stały się nieaktualne, 

co pozwala wielu lekarzom na całkowicie dowolną i niejednokrotnie niezgodną z rzeczywistością 

interpretację faktów dotyczących tych szczepień, czego najlepszym przykładem jest postawa 

profesora Jacha. Nie oczekujemy konkretnych terminów, tylko zapewnienia, że taki dokument 

powstanie w najbliższej, możliwej dla PTGiP przyszłości. 

 

 Z poważaniem                

                                                                                               

                                                                                                        dr Jacek Grzegorz Madej 

 


