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Zagadnienia „Białej księgi”
Omówione zagadnienia:
▪ Diagnostyka COVID-19, czyli testy molekularne oparte o łańcuchową
reakcję polimerazy (ang. PCR).
▪ Lockdown, funkcjonowanie ochrony zdrowia w okresie pandemii
COVID-19 i wiarygodność oficjalnych statystyk „z COVID” i „na COVID”.
▪ Zamykanie szkół w okresie „pandemii COVID-19”.
▪ Dezynfekcja powierzchni, dystansowanie społeczne, badania
przesiewowe, pomiar temperatury i restrykcje związane z
podróżowaniem w okresie „pandemii COVID-19”.
▪ Maski.
▪ Szczepienia przeciw COVID-19.
▪ Skutki prawnych działań podjętych przez państwowe, prywatne osoby
prawne oraz jednostki organizacyjne w celu zapobiegania COVID-19.

Załączony do „Białej księgi”pendrive
Zawartość:
▪ Biała księga pandemii koronawirusa jako ebook
▪ Ok. 15 godzin wypowiedzi lekarzy i naukowców na
temat tzw. pandemii
▪ Książka (ebook) prof. Polok i prof. Zielińskiego
„Kowidowy zawrót głowy”

Zawartość jest bezpłatnie dostępna w
księgarni Fundacji Ordo Medicus pod
adresem:
ordomedicus.org/sklep
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Darmowy ebook „Białej księgi”
Darmowy ebook można
pobrać w księgarni Fundacji
Ordo Medicus pod adresem:
ordomedicus.org/sklep

Zachęcamy do pobierania
i rozsyłania znajomym

Błąd

Wiarygodność

Hierarchia wiarygodności danych wg EBM

Opinie ekspertów (też rządowych), min.
Niedzielskiego, WHO, ECDC, CDC są najmniej
wiarygodne!

Przykład zastosowania EBM - stosowanie masek w
miejscach publicznych przez ogół społeczeństwa
Z publikacji naukowej:
„Ani RKI, ani WHO, ani ECDC, ani CDC nie przedstawili danych
naukowych na temat pozytywnych efektów skuteczności masek w
miejscach publicznych (w sensie zmniejszonej “szybkości
rozprzestrzeniania się COVID-19 w populacji”), ponieważ takie dane nie
istnieją”.
Prof. med. Ines Kappstein,
specjalistka w zakresie mikrobiologii, wirusologii i epidemiologii zakażeń oraz
higieny i medycyny środowiskowej
Źródło: Kappstein, Mund-Nasen-Schutz in der Öffentlichkeit: Keine Hinweise
für eine Wirksamkeit Krankenhaushygiene up2date 2020; 15(03):279-295,
DOI:10.1055/a-1174-6591 © Georg Thieme Verlag KG Stuttgart: New York.

Mroczna strona medycyny
• „Po prostu nie można już dłużej wierzyć w wiele opublikowanych badań klinicznych ani polegać na osądzie
zaufanych lekarzy lub autorytatywnych rekomendacjach medycznych. Nie podoba mi się ten wniosek, do którego
powoli i niechętnie doszedłem przez dwie dekady jako redaktor” [Marcovitch 2010]
• „Ponieważ koncerny farmaceutyczne sponsorują badania pod warunkiem, że będą miały dostęp do całego procesu
finansowanych przez siebie badań, mogą z łatwością wpłynąć na wyniki w celu przedstawienia swoich leków jako
lepszych i bezpieczniejszych, niż są w rzeczywistości”
Marcia Angell, były redaktor naczelny naukowego, prestiżowego pisma medycznego „The New
England Journal of Medicine”

• „Znaleźliśmy mnóstwo spójnych dowodów wskazujących na to, że przemysł farmaceutyczny stworzył
środki, żeby móc interweniować na wszystkich etapach procesów, które określają badania, strategię,
wydatki, praktykę i edukację w dziedzinie opieki zdrowotnej. W wyniku tych ingerencji korzyści płynące
z leków i innych produktów są często wyolbrzymiane, ich potencjalne szkody bagatelizowane, a
wytyczne kliniczne, praktyka medyczna i decyzje dotyczące wydatków na opiekę zdrowotną są
stronnicze”[Stamatakis 2013].
• Przemysł farmaceutyczny finansuje znaczną część ustawicznego kształcenia medycznego, co ma
szkodliwy wpływ na praktyki przepisywania leków przez lekarzy [Spithoff 2014]
• „W medycynie ci, którzy odnoszą sukcesy w środowisku akademickim, są prawdopodobnie kluczowymi
liderami opinii, których kariery można rozwijać dzięki możliwościom zapewnianym przez przemysł […].
[Jureidini 2022]
• „Zidentyfikowano dwie kluczowe metody lobbingu farmaceutycznego w Polsce: nieformalną perswazję
i aprobatę osób trzecich. Metody te są sprzężone z dwoma uzupełniającymi się: lobbingiem za
pośrednictwem parlamentu i ministerstw oraz naciskiem dyplomatycznym. Metody lobbingu
farmaceutycznego w Polsce wyraźnie przypominają te stosowane w innych krajach europejskich”
[Ozierański 2021].

WHO, EMA i inne „niezależne” organizacje
• WHO jest finansowane w ok. 75% z prywatnych źródeł

Źródło: BMJ 2022; 377 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.o1538 (Published 29 June 2022)

Pandemia to nie choroba
Dr Tom Jefferson, brytyjski epidemiolog, Evidence Based Medicine w Oxfordzie
Nakreślił Pan obraz tej choroby jako grypy, która nie jest aż tak poważna,
jak się o niej powszechnie mówi. Tymczasem WHO twierdzi coś innego
i nazywa to zjawisko pandemią. Co Pan powie o nazywaniu tej grypy pandemią?
To trafna uwaga. Ja już nie rozumiem, czym właściwie jest pandemia. Powodem tego jest to, że w
2003 roku WHO zdefiniowało pandemię grypy w następujący sposób: pandemia grypy występuje
wtedy, gdy pojawia się nowy wirus grypy, na który ludzkość nie ma odporności, skutkujący
wybuchem kilku jednoczesnych epidemii na całym świecie, którym towarzyszy ogromna liczba
zgonów i zachorowań. Jednak w maju 2009 roku definicja ta została zamieniona na inną, w myśl
której pandemia grypy może wystąpić wtedy, gdy pojawi się nowy wirus grypy, na który ludzkość nie
jest uodporniona.
Innymi słowy, z wcześniejszej definicji usunięto fragment mówiący o równoczesnym wybuchu
epidemii w różnych regionach świata, wysokiej zachorowalności, tj. bardzo dużej liczbie ostrych
przypadków, oraz o ogromnej śmiertelności. Obowiązująca dziś definicja pandemii bardzo dobrze
pasuje do opisu sezonowej grypy. Zatem już nie rozumiem, jaka jest różnica między nimi.
Kto zyskuje na tej zmianie definicji pandemii?
Ta nowa definicja obniża próg i pozwala ogłosić w obecnym czasie pandemię oraz przedłuża jej
trwanie. Oczywiście sprzyja to tym, którzy mają jakieś produkty do sprzedania, w tym także badania.
Pamiętajmy również o mediach i przemyśle farmaceutycznym.

Meksyk w roku 2009
polskieradio.pl, 2009 rok
“Władze Meksyku wprowadzają kolejne środki ostrożności w obawie przed rozprzestrzenianiem się świńskiej grypy.
Jednocześnie pojawienie się wirusa odnotowano w Niemczech.
W stolicy Meksyku restauracje mogą sprzedawać jedzenie tylko na wynos, pozostają zamknięte szkoły, biblioteki i muzea.
Do minimum ograniczono możliwość organizowania publicznych zgromadzeń. Według władz, walka z grypą kosztuje
krajową gospodarkę 57 milionów dolarów dziennie.
W Meksyku na świńską grypę zmarło do tej pory prawdopodobnie 159 osób, chociaż oficjalnie potwierdzono, że wirus był
przyczyną zgonu jedynie 20 ludzi. Poza Meksykiem choruje niemal sto osób, przede wszystkim w USA i Kanadzie.
Pojedyncze przypadki odnotowano też w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii i Izraelu. Dziś rano służby medyczne
Bawarii poinformowały o pierwszym potwierdzonym przypadku na terenie Niemiec.”

Wskaźnik śmiertelności - IFR
• IFR – infection fatality rate – stosunek liczby zgonów z powodu jakiegoś patogenu
do liczby osób zakażonych w danym okresie czasu
• IFR dla świńskiej grypy – 0.02%
• IFR dla koronawirusa – 0.15% (prof. John Ioannidis na podstawie analizy ponad
80 badań)
• „Nasze dane sugerują, że COVID-19 odznacza się
śmiertelnością (IFR), która mieści się w granicach
sezonowej grypy” (prof. Ioannidis na podstawie badań).

Fałszywa pandemia świńskiej grypy
www.onet.pl 2010 rok, aktualizacja 2015
„Polska słusznie nie zakupiła szczepionek przeciwko grypie A/H1N1, nie
ulegając w tej kwestii presji firm farmaceutycznych - podkreślali członkowie
Komisji ds. Społecznych, Zdrowia i Rodziny Zgromadzenia Parlamentarnego
Rady Europy (ZPRE).
Minister Kopacz miała absolutnie rację, że wystąpiła przeciw postępowaniu
koncernów farmaceutycznych - powiedział PAP Flynn. Jego zdaniem, inne
rządy europejskie wydały niepotrzebnie miliony euro na te szczepionki, gdyż jak powiedział - skala epidemii była wyolbrzymiona.

Także inny obecny na sali ekspert medyczny, były prezes Francuskiego
Czerwonego Krzyża prof. Marc Gentilini powiedział na konferencji prasowej, że
w sprawie walki z grypą A/H1N1 Polska może służyć za najlepszy wzór.
Komisja ds. Społecznych, Zdrowia i Rodziny ZPRE pracuje nad końcowym
raportem, mającym wyjaśnić postępowanie Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO) i rządów państw wobec zachorowań na grypę A/H1N1.”

VI czy 100 tys. fala?

Szczepionki przeciwko grypie
• Dr Tom Jefferson - W przypadku szczepionek przeciwko grypie chodzi o marketing, a nie
naukę*
• Cochrane library - Szczepienia w zapobieganiu grypy u zdrowych dorosłych**
„Szczepionki przeciwko grypie mają prawdopodobnie niewielki ochronny wpływ przeciwko
grypie i zakażeniom grypopodobnym (umiarkowana pewność danych naukowych), ponieważ
71 osób musiałoby zostać zaszczepionych, aby uniknąć jednego przypadku grypy, a 29
musiałoby zostać zaszczepionych, aby uniknąć jednego przypadku zakażenia grypopodobnego.
Szczepienie może mieć niewielki lub żaden wpływ na odsetek hospitalizacji (dane naukowe o
niskiej pewności) lub nieobecność w pracy.”
• Skuteczność i sens sczepień przeciwko wirusom układu oddechowego jest bardzo
kontrowersyjna i najprawdopodobniej nieskuteczna i niezasadna.
Źródła: *The Guardian, 2014, Is the government wrong about giving children the nasal spray flu vaccine?
**Cochrane Library, Vaccines for preventing influenza in healthy adults

Gdzie się podziała grypa?

COVID-19?
• COVID – Corona Virus Disease – choroba spowodowana koronawirusem
•„W innych badaniach nie wykazano negatywnej korelacji pomiędzy koronawirusami oraz wirusem grypy polegającej na
eliminowaniu jednego z wirusów w obecności drugiego. Zwiększony udział koronawirusów, a więc SARS-CoV-2, może
wpływać na ograniczenie występowania adenowirusów, wirusa RSV i paragrypy, ale wpływ na wirusa grypy nie jest
istotny (Nickbakhsh i in., 2019). Dlatego zniknięcie wirusa grypy ze statystyk nie ma uzasadnienia biologicznego.”
•„Badanie przypadków infekcji grypopodobnych w sezonie 2017/2018 w ramach amerykańskiego programu DoDGRS u
6,1 tys. osób wykazało, że u wielu z nich miało miejsce równoczesne zakażenie kilkoma różnymi wirusami. Wirus grypy
stanowił 30–40% wirusów zidentyfikowanych zarówno wśród osób zaszczepionych, jak i niezaszczepionych przeciwko
grypie (Wolff, 2020). Koronawirusy stanowiły zaledwie 6–8% wszystkich wykrytych wirusów.”
• „Podobne wyniki uzyskano we Włoszech w ciągu czterech sezonów grypowych od 2013 r. do 2017 r. Liczba różnych
wirusów u osób z objawami grypopodobnymi dochodziła do 1600, z czego 550 to warianty wirusa grypy, a pozostałe to
różne grupy wirusów przeziębieniowych (Rosano i in., 2019).”
• Brak diagnostyki różnicowej (w kierunku różnych wirusów). Ponad 200 różnych patogenów może wywoływać podobny
obrazy kliniczne.
Opracowanie: prof. Kornelia Polok i prof. Roman Zieliński, „Fałszywa pandemia. Krytyka naukowców i lekarzy, tom IV.

Koronawirus vs. inne patogeny
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