FAKTY I DANE UKRYWANE
PRZED OPINIĄ PUBLCZNĄ

Plan prezentacji
1.
2.
3.
4.
5.

Wpływ polityki i biznesu na wiarygodność publikacji naukowych
Diagnostyka COVID-19
Lockdown i funkcjonowanie ochrony zdrowia
Zamykanie szkół
Dezynfekcja powierzchni, dystansowanie społeczne, badania
przesiewowe, pomiar, temperatury i restrykcje związane z
podróżowaniem
6. Maski
7. Szczepienia przeciw COVID-19
8. Wnioski końcowe

Wpływ polityki i biznesu
na wiarygodność
publikacji naukowych

Stamatakis et al., 2013: „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”
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/eci.12074

Stanowiska byłych redaktorów naczelnych
prestiżowych czasopism medycznych
Marcia Angell, były redaktor naczelny The New England Journal of Medicine:
„Po prostu nie można już dłużej wierzyć w wiele opublikowanych badań klinicznych ani polegać
na osądzie zaufanych lekarzy lub autorytatywnych rekomendacjach medycznych” (2009)
Marcovitch H. Editors, publishers, impact factors and reprint incom. PLoS Medicine. 2010;7(10):e1000355.

Richard Smith pracował w British Medical Journal przez 25 lat, pełniąc funkcję redaktora
naczelnego BMJ i dyrektora naczelnego BMJ Publishing Group od 1991 do 2004:
„Być może nadszedł czas, aby przejść od założenia, że badania zostały uczciwie przeprowadzone
i zgłoszone, do założenia, że są niewiarygodne, dopóki nie pojawią się dowody przeciwne”
https://blogs.bmj.com/bmj/2021/07/05/time-to-assume-that-health-research-is-fraudulent-until-proved-otherwise/

„Sekcja poświęcona skuteczności szczepionek w tym artykule wyraźnie pokazuje nacisk sponsorowanej
społeczności związanej z badaniami (przynajmniej w czasopismach o wysokim wskaźniku cytowań) w celu
podkreślenia wysokiej skuteczności dla badanych szczepionek. W przypadku opracowywanych
szczepionek przeciw COVID-19 oraz środków nadzwyczajnych na COVID-19 podejmowanych przez
władze federalne, stanowe i lokalne głosy sprzeciwu muszą być publikowane w miejscach innych niż
recenzowane artykuły w głównych czasopismach. Jest to wypaczenie procesu naukowego, który
wymaga, aby wszystkie znające się na rzeczy głosy zostały wysłuchane. To wypaczenie skutkuje
opublikowaną literaturą o wątpliwej wiarygodności”
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214750020304248

„W medycynie ci, którzy odnoszą sukcesy w środowisku akademickim,
są prawdopodobnie kluczowymi liderami opinii (w żargonie
marketingowym KOL [Key Opinion Leader – przyp. red]), których kariery
można rozwijać dzięki możliwościom zapewnianym przez przemysł (…).
KOLs są poszukiwani przez przemysł ze względu na ten wpływ i prestiż
(…). Jako dobrze opłacani członkowie farmaceutycznych rad doradczych i
biur prelegentów, KOL prezentują wyniki badań branżowych na
konferencjach medycznych oraz w ramach ustawicznego kształcenia
medycznego. Zamiast działać jako niezależni, bezinteresowni naukowcy
i krytycznie oceniać działanie leku, stają się tym, co dyrektorzy
marketingu nazywają „czempionami produktu”
https://www.bmj.com/content/bmj/376/bmj.o702.full.pdf

Diagnostyka COVID-19
„„Stworzyliśmy miliarderów – nazywam to
kompleksem przemysłowym Covid”

„Stworzyliśmy grupę interesu do podtrzymywania
pandemii. Ich argumentem jest 'zapewniamy
ludziom bezpieczeństwo', podczas gdy w
rzeczywistości 'tylko podtrzymujemy niepokój’”
Dr Jay Bhattacharya

Zapalenie płuc jest główną
przyczyną hospitalizacji i zgonów
wśród dorosłych
Większość przypadków zapalenia
płuc ma nieznaną etiologię

Odsetek zgodności zapalenia płuc
na podstawie aktów zgonu w
porównaniu z referencyjnym
standardem oceny patologa na
bazie danych z sekcji zwłok i
dokumentacji klinicznej wynosił
tylko 9%

Badanie EPIC, 2015: „Molekularne
wykrycie wirusów i bakterii w
nosogardzieli i części ustnej gardła
niekoniecznie wskazuje na
przyczynę

Powszechnie stosowany w
diagnostyce SARS-CoV-2 test RTqPCR wprowadzony na podstawie
publikacji Corman-Drosten pod
koniec stycznia 2020 roku

Niezależna krytyczna recenzja
badaczy z International
Consortium of Scientists in Life
Sciences (ICSLS) - PCR do
wykrywania wirusa SARS-CoV-2
BEZUŻYTECZNY

W poprzednich epidemiach (SARSCoV-1, H1N1, MERS-CoV, Ebola,
Zika) oprócz PCR (ze względu na
fałszywie dodatnie wyniki) istotne
objawy i potwierdzenie innym
testem

Masowe, przesiewowe
testowanie, w tym
bezobjawowych, i brak
diagnostyki różnicującej mimo
wielu publikacji wskazujących na
liczne koinfekcje

Hodowla komórkowa jest
preferowaną metodą identyfikacji
wirusów (złoty standard)

Istotną część zachorowań
identyfikowanych przed pandemią
C19 jako grypa lub zakażenia
grypopodobne (w ogromnej
większości raportowane wyłącznie
na podstawie wywiadu) w 2020 i
2021 r. wskazano jako covid

Gdzie się podziała „grypa”?

Prof. Roman Zieliński: „Zamieniono grypę na Covida”

?

„W latach 2017-2018 liczba przypadków grypy przekroczyła 5
mln/rok. W roku 2020 stwierdzono zaledwie 3,15 mln przypadków
grypy. Zakażenia SARS-CoV-2 stanowiły 1,28 mln. Suma
przypadków grypy w 2020 r. oraz zakażeń SARS-CoV-2 wynosiła
4,43 mln i była niemalże identyczna ze średnią wieloletnią
zachorowań na grypę”

Raportowana w
statystykach
zachorowalność
i śmiertelność
związana z
SARS-CoV-2
(„COVID-19”)
ZNACZĄCO
ZAWYŻONA!

Wady naukowe na poziomie
molekularnym i metodologicznym
powszechnie stosowanych testów
diagnostycznych w kierunku
COVID-19 (nosogardziel, PCR,
testy antygenowe, )

Masowe przesiewowe testowanie
populacji niezależnie od objawów
(„Paradoks wyniku fałszywie
pozytywnego”)

Mnogość czynników zakaźnych
prowadzących do zapalenia płuc i
niewydolności oddechowej
charakterystycznych dla COVID19,

nieodróżnialne objawy COVID-19
od infekcji grypopodobnych

W większości przypadków brak
diagnostyki różnicującej

>60% przypadków zapalenia płuc
ma nieznaną etiologię (wirusy:
27%)

TEST PCR WARTOŚCI
PROGU CYKLU
(CT)

• „Wielokrotne namnażanie kwasów nukleinowych sprawia, że testy
oparte na PCR są bardzo czułe, a także bardzo wrażliwe na niewielkie
poziomy zanieczyszczenia, które mogą dawać fałszywie pozytywne
wyniki. Analizy wykazały, że wartości progu cyklu (Ct) dla wyniku
pozytywnego w stosowanych powszechnie testach wahały się od 30 do 45.
Gdy stosuje się próg 35 cykli lub wyższy (a tak działo się w większości
laboratoriów w Europie i USA), prawdopodobieństwo, że dana osoba jest
zarażona, jest mniejsze niż 3%, a prawdopodobieństwo, że wynik jest
fałszywie pozytywny, wynosi 97%. Śladowe ilości kwasów nukleinowych
mogą pochodzić z „żywego” zakaźnego wirusa lub fragmentów RNA z
poprzedniej infekcji, które mogą pozostawać w organizmie i dawać
pozytywny wynik testu nawet przez 90 dni po zakażeniu.”
https://crlisboa.org/wp/juris/processo-n-o-150-14-6gbilh-p2/
https://collateralglobal.org/article/mass-testing-expensive-chaotic-and-wasteful/
Jaafar R. et al. Correlation between 3790 quantitative polymerase chain reaction–positives samples and positive cell cultures, including
1941 severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 isolates. Clinical Infectious Diseases. 2021;72(11):e921-e921.

• Pacjenci z wartościami Ct równymi lub wyższymi 34 nie wydalają
zakaźnych cząstek wirusa: „pacjenci z Ct równym lub wyższym od 34 mogą
zostać wypisani do domu”.
La Scola B. et al. Viral RNA load as determined by cell culture as a management tool for discharge of SARS-CoV-2 patients from
infectious disease wards. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases. 2020;39(6):1059-1061.

Wielka pandemia czy wielki strach?
-śmiertelność globalna SC2 (IFR) to ok 0,15% (pomimo efektu nocebo!)
-umierają głównie osoby starsze (średnia wieku „zgonu covid” w Polsce – 73 lata, tyle co średnia długość życia mężczyzn) z
wielochorobowością
W 2020 r. w porównaniu do 2019 raportowano:
- spadek liczby hospitalizacji oraz liczby osobodni hospitalizacji odpowiednio o 2,8 mln ( 33,9%) oraz o 13,25 mln (-24,5%)
- wzrost liczby zgonów pozaszpitalnych o 78 248 osób (+48,5%)

- spadek liczby rozpoznanych zapaleń płuc o 145,8 tys. (-32,7 %)
- spadek liczby hospitalizacji z powodu zapalenia płuc o 28,3 tys. (-23,9%)
- spadek liczby osób poddawanych wentylacji mechanicznej i respiratoroterapii o 11,8 tys. (-10,1%)
- spadek liczby porad POZ udzielanych z powodu chorób płuc o 7,7 mln (-39,5%)
Najczęstszą formą ciężkiego zakażenia wirusem SARS--CoV-2 jest zapalenie płuc z niewydolnością oddechową, które może
prowadzić do niewydolności innych układów i narządów, w tym sepsy i ostrego uszkodzenia nerek
[naukaprzeciwpandemii.pl].

To skąd nadmiarowe zgony i ciężkie przebiegi
„covid”?
• Efekt nocebo (strach!)
• Brak wczesnego leczenia infekcji i właściwego leczenia chorób
podstawowych
• Izolacje/kwarantanny – brak aktywności fizycznej - niedobór witaminy D
• Powszechne maskowanie
• Reorganizacja ochrony zdrowia – procedury obniżające jakość i dostępność
• Choroby układu krążenia są w Polsce główną przyczyną zgonów – wśród
kobiet odpowiadają za co drugi zgon, a wśród mężczyzn za ponad 40%. W
2020 roku w porównaniu z 2019 rokiem (okres od marca do grudnia)
spadek hospitalizacji dla chorób układu krążenia wynosił aż ok. 34%

„Negatywne informacje wielokrotnie powtarzane i rozpowszechniane za pośrednictwem środków masowego
przekazu mogą destruktywnie wpłynąć na zdrowie publiczne, wywołując efekt nocebo i prowadząc do masowej
histerii. Masowe i cyfrowe media powiązane z państwem mogły wywierać negatywny wpływ [na ludzi] podczas
kryzysu COVID-19. Wynikająca z tego zbiorowa histeria mogła przyczynić się do błędów popełnianych przez
polityków i poszczególne rządy, wydające decyzje niezgodne z zaleceniami zdrowotnymi”

„Innym, równie ciekawym, a zarazem nowszym przypadkiem zbiorowej histerii, jest historia emisji w 2006 r.
portugalskiego programu telewizyjnego pt. Strawberries with Sugar. W jednym z jego odcinków bohaterowie serialu
zostali zarażeni wirusem zagrażającym ich życiu. Po wyemitowaniu odcinka zachorowało ponad trzystu portugalskich
uczniów. Zgłaszali objawy podobne do tych, których doświadczyli bohaterowie tego programu, takie jak wysypka czy
trudności w oddychaniu. W wyniku tego kilka szkół w Portugalii zostało zamkniętych. Jednak dochodzenie przeprowadzone
przez portugalski Narodowy Instytut Ratownictwa Medycznego wykazało, że w rzeczywistości wirus nie istniał i że
objawy były spowodowane niepokojem oglądających program, tj. były efektem masowej histerii”

https://www.money.pl/gospodarka/10-najbogatszych-zyskalo-miliardy-w-czasie-gdy-160-mln-osob-osunelo-sie-w-biede6727357250726880a.html

https://www.money.pl/gospodarka/tyle-nfz-wydal-na-testy-na-koronawirusa-6696215939893856a.html

https://wydarzenia.interia.pl/autor/irminabrachacz/news-15-tys-zl-za-30-minut-pracy-nikbierze-pod-lupe-dodatki-covi,nId,6012846

https://www.statista.com/statistics/253788/pfizers-top-products-based-on-revenues/

Lockdown i
funkcjonowanie ochrony
zdrowia

WHO o lockdownie przed
pandemią covid
„dowody na ich skuteczność są bardzo niskiej jakości”
Nadzwyczajne środki stosowane wobec społeczeństw
(kwarantanna osób z kontaktu, zamykanie granic, screening
przy wjeździe/wyjeździe) nie powinny być stosowane w ogóle,
głównie ze względu na ich niewielki wpływ na przebieg
pandemii i skutki uboczne, takie jak zerwanie łańcuchów
dostaw czy niepokoje społeczne

Werdykt finalnej wersji raportu John Hopkins Institute
(metaanaliza 22 badań): LOCKDOWNY NALEŻY ODRZUCIĆ
Niska lub żadna skuteczność przy negatywnym wpływie
na ekonomię, bezrobocie, przemoc domową, edukację,
jakość życia i demokrację

https://sites.krieger.jhu.edu/iae/files/2022/06/A-Systematic-Review-andMeta-Analysis-of-the-Effects-of-Lockdowns-of-COVID-19-MortalityII.pdf?file=2022/05/A-Systematic-Review-and-Meta-Analysis-of-the-Effectsof-Lockdowns-of-COVID-19-Mortality-II.pdf

• Gwałtowny wzrost ubóstwa, głodu i nierówności
• Ekonomiczne, edukacyjne i zdrowotne reperkusje
nieproporcjonalnie uderzyły nie tylko w dzieci,
studentów i młodych pracowników, ale przede
wszystkim w rodziny o niskich dochodach
• Zmniejszenie bezpieczeństwa edukacyjnego i
finansowego, przemoc domowa wzrosła.
• Dysfunkcyjne rodziny zmuszone do spędzania ze sobą
więcej czasu, wzrosło bezrobocie i utrata sensu życia.
• Błędne koła rosnących nierówności i problemów
zdrowotnych. Koszty zdrowotne, ekonomiczne i
społeczne prawdopodobnie znacznie przewyższają
potencjalne korzyści
• Należy odwrócić agresywną politykę lockdownów i
unikać ich ponownego przyjęcia w przyszłości
• Należy ocenić istniejące struktury, które
doprowadziły do działań przynoszących efekt
przeciwny do zamierzonego

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13571516.2021.1976051

"na każdy uratowany dzięki
lockdownowi rok życia
musimy poświęcić 141 lat
życia z powodu skutków
ubocznych tej polityki"

"lockdown zostanie uznany za jedną z największych porażek polityki czasu pokoju we
współczesnej historii"

„nawet jeśli lockdowny uratowały część istnień, to w
dłuższej perspektywie zabiły 20 razy więcej"
https://www.mdpi.com/1660-4601/19/15/9295/html

Funkcjonowanie OZ w Polsce – analiza danych
statystycznych
W 2020 roku w porównaniu z 2019:
• 2,8 mln mniej hospitalizacji
• 13,25 mln mniej osobodni hospitalizacji

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/kijem-w-okno-nietypowy-sposob-na-uzyskanie-skierowania-wprzychodni/4lrcj1d

• 50% więcej zgonów pozaszpitalnych, o ok
• 13 mln mniej porad POZ (spadki liczby porad POZ udzielanych z powodu niewydolności serca, migotania/trzepotania
przedsionków i nadciśnienia tętniczego wyniosły odpowiednio 17%, 27% i 17%)

• Im mniej hospitalizacji w okresie kwiecień–wrzesień 2020 r., tym większa nadumieralność w listopadzie 2020r.

https://radom.wyborcza.pl/radom/7,48201,26595528,kilkanascie-karetek-czeka-na-podjezdzie-szpitalana-jozefowie.html

❑ Różnice w udziale zgonów bez chorób
współistniejących między województwami
(np. w sąsiadujących ze sobą woj.
lubuskim i zachodniopomorskim
odpowiednio 61,7% i 4,0%).
❑ Dysproporcje w udziale zgonów „na
COVID-19” w poszczególnych powiatach
(w niektórych z nich wynoszą one powyżej
90%, a w innych mniej niż 10%).

Zamykanie szkół i
pozostałe NPI

Według dostępnej literatury naukowej:
Niska podatność dzieci na COVID-19
Niskie ryzyko transmisji SARS-CoV-2 w placówkach edukacyjnych
Wątpliwa skuteczność zamykania szkół w hamowaniu transmisji
koronawirusa i wpływ na umieralność przypisywaną do COVID-19
Istotne krótko- i długookresowe skutki uboczne zamykania szkół dla dzieci,
rodziców i gospodarki
POLITYKA ZAMYKANIA LUB OGRANICZANIA DOSTĘPU DO PLACÓWEK
EDUKACYJNYCH W DOBIE „PANDEMII COVID-19” PRZYNIOSŁA ZNACZNIE WIĘCEJ
STRAT NIŻ POTENCJALNYCH KORZYŚCI

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2772834/

gorsze wykształcenie = krótsza spodziewaną długość życia
w ciągu pierwszej fali pandemii w USA nastąpiła utrata 13,8 mln lat
życia, zaś w Europie 0,8 mln lat życia
13,8 miliona utraconych lat życia = 1 150 000 zgonów osób w wieku 75
lat = dwukrotnie więcej niż wszystkie zgony związane z COVID-19 w USA
w pierwszym roku trwania pandemii

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13571516.2021.1976051

DYSTANSOWANIE
❑ istotny udział drogi aerozolowej w transmisji SARS-CoV-2
❑ na ogół przelotny (krótkotrwały) kontakt z drugą osobą w przestrzeni publicznej
❑ pomijalna transmisję wirusa w przestrzeni otwartej
❑ dyskusyjne znaczenie bezobjawowej transmisji w rozprzestrzenianiu się wirusów układu
oddechowego
❑ niskie ryzyko ciężkiego przebiegu i zgonu COVID-19 dla większości populacji
❑ skutki psychospołeczne
DEZYNFEKCJA
❑ ryzyko zakażenia się SARS-CoV-2 przez powierzchnie jest bardzo niskie
❑ regularne i nadmierne stosowanie środków dezynfekujących zużywa czas i zasoby
❑ toksyczna dla człowieka i środowiska niskie ryzyko ciężkiego przebiegu i zgonu COVID-19
dla większości populacji
❑ powstawania patogenów opornych na antybiotyki i substancje chemiczne
❑ zaleca się zwykłe czyszczenie powierzchni lub mycie rąk

PRZESIEWOWE MIERZENIE TEMPERATURY
❑ bezdotykowe ręczne termometry są niedokładne
❑ podwyższona temperatura ciała z powodów innych niż
infekcja
❑ dostępna literatura naukowa nie potwierdza skuteczności
przesiewowego mierzenia temperatury w wykrywaniu
pacjentów z infekcją SARS-CoV-2

RESTRYKCJE ZWIĄZANE Z PODRÓŻOWANIEM
❑ przeważnie spóźnione
❑ ogromny negatywny wpływ na światowy handel i
gospodarkę, co w krótszej lub dłuższej perspektywie
musi się przełożyć na pogorszenie życia konkretnych
obywateli

Maski

Propaganda: „maski skuteczne”

Niewspółmierne do
zagrożenia

Skutku uboczne,
strach

Brak lub niewielka skuteczność na
podstawie RCT
Przy założeniu skuteczności, wielu
narażonych na powikłania aby
uniknąć jednego zakażenia
(większość bezobjawowa/łagodna)

Nieefektywne kosztowo
Transmisja drogą aerozolową

Niskie ryzyko zakażenia w
przestrzeni otwartej

POWSZECHNE
NOSZENIE MASEK
STRATY > KORZYŚĆ

Efekt Foegena

Propaganda: powszechne noszenie masek w
niektórych krajach azjatyckich i chirurdzy

Przepuszczalność aerozoli

Zanieczyszczenia biologiczne

Wątpliwości etyczne i prawne
Nieprawidłowe użytkowanie

Zagrożenie ekologiczne

Toksyczne materiały tekstylne
Niedopasowane do
konturów twarzy,
nieszczelne

Przez większość czasu nie zarażamy

TO NIE SĄ „PASY BEZPIECZEŃSTWA”!
„Niekorzystne efekty działania maski jako
składowe zespołu wyczerpania
spowodowanego maską (MIES). Skutki
chemiczne, fizyczne i biologiczne, a także
wspomniane konsekwencje dla układu
narządów, są udokumentowane z istotnymi
statystycznie wynikami w znalezionej literaturze
naukowej”
Kisielinski K. et al. Is a Mask That Covers the Mouth and Nose Free from Undesirable Side Effects
in Everyday Use and Free of Potential Hazards?. International Journal of Environmental
Research and Public Health . 2021 Apr 20;18(8):4344
https://pl.medicusante.com/_files/ugd/d48835_e5200a341cc1462f9581ec344576688a.pdf

Szczepienia
przeciw COVID-19

Ryzyko przewyższa korzyść? (1)

„Na 6 zgonów, którym zapobiegło szczepienie [przeciw
COVID-19], do holenderskiej bazy Lareb zgłoszono
około 4 zgony, które wystąpiły po szczepieniu […].”

„Ryzyko wystąpienia poważnych zdarzeń niepożądanych
PRZEKRACZA korzyść związaną z redukcją liczby hospitalizacji
COVID-19”
„16% wzrost ryzyka poważnych zdarzeń niepożądanych u osób
zaszczepionych mRNA” (wartość bezwzględna: 1 na 800
zaszczepionych)

„Chociaż związek przyczynowy między zgłoszonym
indywidualnym niepożądanym odczynem
poszczepiennym a szczepieniami nie został ustalony,
dane te wskazują na brak wyraźnych korzyści, co
powinno skłonić rządy do ponownego przemyślenia
swojej polityki szczepień”

Ryzyko przewyższa korzyść? (2)
„u chłopców z wcześniejszą infekcją i bez chorób
współistniejących nawet jedna dawka wiązała się z
większym ryzykiem niż korzyścią”

Dla mężczyzn <40 roku życia ryzyko
myocarditis po podaniu szczepionki
mRNA Moderny jest wyższe niż po
pozytywnym wyniku testu

Ryzyko przewyższa korzyść? (3)
„Uważamy, że kompleksowa ocena
ryzyka/korzyści szczepionek mRNA
wyklucza je jako pozytywny wkład
w zdrowie publiczne”

Ponad 25% wzrost ostrego zespołu wieńcowego /
zatrzymania akcji serca u osób w wieku 16-39 lat w
okresie szczepień przeciw COVID-19 (styczeń do maja
2021 roku) w porównaniu z okresem 2019-2020
„Liczba zgłoszeń istotnie jest związana ze wskaźnikami 1. i
2. dawki, ale niezwiązana ze wskaźnikami COVID-19 […].
Te odkrycia budzą obawy dotyczące niewykrytych
poważnych sercowo-naczyniowych skutków ubocznych
wywołanych szczepionkami przeciw COVID-19 i
podkreślają już ustalony związek przyczynowy między
szczepionkami a zapaleniem mięśnia sercowego, częstą
przyczyną nieoczekiwanego zatrzymania akcji serca u
młodych osób”.

„Wysoce skuteczne w ochronie przed zgonem
i hospitalizacją”
Badania randomizowane nie wykazały redukcji
śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny po
zastosowaniu szczepionek mRNA przeciw COVID-19

Opieramy się na badaniach niższej jakości, które są mniej wiarygodne, bo:
❑ Różnice we wskaźnikach testowania osób zaszczepionych i niezaszczepionych
❑ Różnice w traktowaniu przez system opieki zdrowotnej, w tym przez personel
medyczny, osoby zaszczepionej i niezaszczepionej
❑ Osoby w stanie terminalnym raczej się nie szczepi
❑ Różnice w średniej wieku osób zaszczepionych i niezaszczepionych
❑ Definicja osoby zaszczepionej i niezaszczepionej (status osoby zaszczepionej po 14
dniach od drugiej dawki)

Istotne są zgony i hospitalizacje z
jakiejkolwiek przyczyny!
Niedoszacowanie skutków ubocznych
- rejestry znacznie niedoszacowane!

Status osoby zaszczepionej po 14 dniach od drugiej dawki – iluzja skuteczności?
Ryzyko zdarzeń niepożądanych💉p-ko C19 vs💉p-ko grypie
42-345x ⬆️ ryzyko zgonu
https://www.frontiersin.org/articles
/10.3389/fpubh.2021.756633/full#T
46-190x ⬆️ ryzyko hospitalizacji
1
56-197x ⬆️ ryzyko zagrożenia życia
77-89% przypadków w ciągu 7 dni od szczepienia!

W 2021 roku, w porównaniu do 2019 roku, nastąpił
wzrost zgłoszeń zgonów do bazy VAERS o około 3500%

Główną przyczyną ZGONÓW (na podstawie autopsji
lub aktu zgonu) zgłaszanych w ciągu 7 dni po
💉mRNA są choroby serca i COVID-19
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S1473-3099%2822%2900054-8

Poszczepienne uszkodzenie serca wykazane autopsją u
dwóch nastolatków, których znaleziono martwych w łóżku
3. i 4. dnia po 2. dawce Pfizera
https://meridian.allenpress.com/aplm/article/146/8/925/477788/Autopsy-HistopathologicCardiac-Findings-in-2

Mamy niepokojące dane naukowe, że💉OBNIŻAJĄ odporność:
👉immunosupresja (np. limfopenia) tuż po💉(stąd np opryszczka
po💉)[1,2,3]
1 https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8596176.1/
2 https://sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971221006810
3 https://nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2027906

Największe obawy
❑Różnica między białkiem kolca wirusa a kodowanym przez
szczepionki
❑LNP-mRNA szeroko dystrybuowane w organizmie
❑Integracja mRNA szczepionki z genomem?
❑Długotrwała produkcja białka kolca w wielu organach
(komórka produkująca białko kolca jest niszczona)
❑Toksyczność białka kolca (zakrzepica, autoagresja, inne)
❑Opisane mechanizmy immunosupresji wywoływanej
przez mRNA i białko kolca
❑Hamowanie odpowiedzi immunologicznej wobec innych
antygenów wirusa, takich jak białko nukleokapsydu, ADE
❑Obecność cząstek metalicznych „niejasnego pochodzenia”
w badanych próbkach szczepionek i krwi zaszczepionych

Ujemna skuteczność
• szczepieni bardziej podatni na c19 niż nieszczepieni[1,2,3]
• opisane mechanizmy immunosupresji wywołane szczepionkami p-ko
C19 [4,5,6]
Oficjalne dane publikowane przez rząd brytyjski:

1 https://medrxiv.org/content/10.1101/2022.06.28.22276926v3
2 https://medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.20.21267966v3.full.pdf
3 https://thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)000897/fulltext
4 https://sciencedirect.com/science/article/pii/S027869152200206X
5 https://virologyj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12985-022-01831-0
6 https://journalofinfection.com/article/S0163-4453(21)00392-3/fulltext

❑ "Od 20.12.21 skuteczność 3x💉była UJEMNA przy
ZNACZNIE ZWIĘKSZONYM odsetku przypadków
hospitalizacji i zgonów covid wśród
ZASZCZEPIONYCH i ZMNIEJSZONYM odsetku
przypadków, hospitalizacji i zgonów wśród
NIESZCZEPIONYCH„
❑ od 12.09.21 skuteczność 2x💉też była ujemna

Różnica między białkiem kolca wirusa a
kodowanym przez szczepionki
❑SARS-CoV-2 ukierunkowany na komórki wykazujących ekspresję receptorów ACE2 lub
CD147, nanolipidy z mRNA – dowolne komórki
❑mRNA szczepionki różni się od RNA wirusa:
❑dwie substytucje proliny (K986P i V987P) = inna konformacja białka kolca
❑zoptymalizowany kodon, zmieniający strukturę drugorzędową i gęstość kwadrupleksu G w białku kolca
❑Zastąpienie urydyny N1-metylopseudourynyą zmienia dokładność translacji i rozpoznawanie przez
receptor TLR

❑ekspresja i czas trwania mRNA szczepionki mogą być dłuższe i mieć większą liczbę kopii w
wielu tkankach, które nigdy nie doświadczają naturalnej infekcji wirusowej
❑farmakokinetyka iniekcji jest inna niż infekcji
❑13-40 bilionów cząsteczek mRNA wstrzykiwanych w ciągu kilku sekund przy każdym wstrzyknięciu vs
replikacja wirusa, która zachodzi w ciągu kilku dni
❑Każda cząsteczka mRNA może wytworzyć 10-100 białek kolców i mamy 30-40 bilionów komórek = może
istnieć znacznie większa ilość ogólnoustrojowa i znacznie dłuższy czas ekspozycji na białka kolce podczas
szczepienia niż naturalnej infekcji

34-letnia wcześniej zdrowa kobieta zaszczepiona w
LEWY mięsień naramienny po miesiącu od💉miała
obecne 💉mRNA w PRAWYM mięśniu naramiennym i
CZWOROGŁOWYM UDA, następnie rozwinęła
zapalenie mięśni spowodowane przez szczepionkę
(diagnoza autorów badania)

mRNA💉Pizera pozostaje w krążeniu ogólnoustrojowym osób
zaszczepionych przez MINIMUM 2 tygodnie, podczas których
prawdopodobnie ZACHOWUJE swoją ZDOLNOŚĆ do
INDUKOWANIA EKSPERESJI BIAŁKA S w podatnych komórkach i
tkankach
https://www.mdpi.com/2227-9059/10/7/1538/htm

https://www.mdpi.com/2076-393X/10/7/1135

Białko kolca wykrywane na egzosomach
po 4 miesiącach od 1. i 2. dawki
💉Pfizera
https://www.jimmunol.org/content/207/10/2405.lo
ng

mRNA i białko S może utrzymywać się w węzłach chłonnych nawet
przez 8 tygodni.
Po szczepionce Pfizera białko S wykryto we KRWI u 96% zaszczepionych
po 1–2 dniach od 1. dawki, na poziomie charakterystycznym dla OSTREJ
infekcji SC2
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(22)00076-9?rss=yes#relatedArticles

„Każda komórka osoby zaszczepionej, która produkuje białko
kolca jest nieuchronnie rozpoznawana jako zagrożenie przez
układ odpornościowy i zabijana. Nie ma wyjątków od tego
mechanizmu”
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/sji.13160

Biopsje endomiokardialne od pacjentów z
zapaleniem mięśnia sercowego po💉p-ko C19
"Ekspresja białka kolca SARS-CoV-2 w sercu i
dominacja nacieków limfocytarnych CD4 +
wskazują na odpowiedź autoimmunologiczną
powodowaną przez szczepienie”
https://www.mdpi.com/14220067/23/13/6940/html

Uszkodzenia naczyń i narządów wywołane przez szczepionki
mRNA: niezbity dowód na przyczynowość

Materiały z autopsji pacjentów, którzy zmarli w ciągu kilku dni
do kilku miesięcy po szczepieniu
https://doctors4covidethics.org/wp-content/uploads/2022/08/causality-article.pdf

Ekspresja białka
kolczastego w mięśniu
barku po wstrzyknięciu

Osoby szczepione wyrażają tylko
białko kolca, osoby po infekcji: białko
kolca i białko nukleokapsydowe

Naciek limfocytarny i zapalenie
proliferacyjne w tkance płucnej

Zdrowa tkanka mięśnia
sercowego i limfocytarne
zapalenie mięśnia sercowego

Ekspresja białka kolca w ściankach
małych naczyń krwionośnych

Odrywanie
śródbłonka i
zniszczenie małego
naczynia
krwionośnego po
szczepieniu

Indukowana szczepieniem ekspresja białka kolca w biopsji oskrzeli
dziewięć miesięcy po szczepieniu
Slajd przedstawia próbkę błony śluzowej oskrzeli od pacjenta, który żyje, ale od
czasu szczepienia cierpi na objawy ze strony układu oddechowego. Widzimy kilka
komórek w najwyższej warstwie komórkowej, które wykazują silną ekspresję
białka kolca – i to nawet dziewięć miesięcy po jego ostatniej szczepionce
https://doctors4covidethics.org/wp-content/uploads/2022/08/causality-article.pdf

https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps

