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Podstawa dopuszczenia „szczepionek” 
przeciw COVID-19 na rynek

➢„korzyści płynące ze szczepienia 
preparatem Comirnaty w zakresie 
ochrony przed COVID-19 wyraźnie 
przewyższają zidentyfikowane 
zagrożenia”

➢„wątpliwości dotyczą głównie 
stosowania u osób z obniżoną 
odpornością, długoterminowej 
skuteczności i bezpieczeństwa oraz 
m.in. skuteczność przeciwko transmisji”

https://www.ema.europa.eu/en/documents/variation-
report/comirnaty-h-c-5735-r-0137-epar-assessment-report-
renewal_en.pdf

W sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego agencja 
regulatorowa musi na podstawie dostępnych krótkookresowych 
danych klinicznych po prostu wierzyć, że „znane i potencjalne 
korzyści przewyższają znane i potencjalne ryzyko”
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMp2029479

https://www.ema.europa.eu/en/documents/variation-report/comirnaty-h-c-5735-r-0137-epar-assessment-report-renewal_en.pdf
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMp2029479


Badania kliniczne producenta – rzetelna ocena 
skuteczności i bezpieczeństwa czy promocja produktu?

Problemy z integralnością danych w 
próbie klinicznej nad szczepionką 
firmy Pfizer 

W warunkach rzeczywistych skuteczność 
i bezpieczeństwo szczepionek przeciw 
COVID-19 wypada gorzej niż w 
sponsorowanych przez producentów 
badaniach klinicznych



Poprawność polityczna dewastuje naukę – szczepionki 
jak „święte krowy”

zdarzenia niepożądane po szczepieniu są w 
rzeczywistości spowodowane dezinformacją 
antyszczepionkową, a nie samymi 
szczepionkami

„Przepustki” w publikacjach 
naukowych:
➢ „Korzyści znacząco 

przewyższają ryzyko” 
➢ „Uratowały miliony istnień” i 

„najlepsze narzędzie do walki 
z pandemią”



Dezinformacja na temat szczepionek przeciw COVID-19 
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BRAK ISTOTNEGO WPŁYWU NA TRANSMISJĘ

„Odsetek szczepień wśród kwalifikujących się 
mieszkańców Massachusetts wyniósł 69%”
„Około trzy czwarte (346; 74%) przypadków infekcji 
przełamującej wystąpiło u osób w pełni zaszczepionych”
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34351882/

„Epidemia szpitalna wariantu SARS-CoV-2 Delta 
zainfekowała 42 pacjentów, personel i członków rodziny; 39 
było w pełni zaszczepionych”
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34596015/

„Obecnie stosowane szczepionki pozajelitowe SARS-CoV-2 mają 
ograniczoną zdolność do zapobiegania przełomowym infekcjom 
i przenoszeniu chorób. Jest to prawdopodobnie konsekwencją 
ich względnej niezdolności do wywołania odporności 
śluzówkowej.”
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36202490/

Osoby zaszczepione mogą mieć podwyższone ryzyko 
zakażenia się tuż po szczepieniu, w szczególności w ciągu 
pierwszych dwóch tygodni od podania
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35780805/
(Supplementary Table 7) 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34909193/

„W ciągu kilku miesięcy od szczepienia ochrona przed 
zakażeniem gwałtownie spada osiągając następnie wartości 
ujemne”
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35560036/
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.06.28.2227692
6v4
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35131043/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34351882/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34596015/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36202490/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35780805/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34909193/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35560036/
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.06.28.22276926v4
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35131043/


https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34591202/



BADANIA RANDOMIZOWANE -
BRAK REDUKCJI 
ŚMIERTELNOŚCI Z 
JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY DLA 
SZCZEPIONEK mRNA

Szczepionki wektorowe: na prawie 70 tysięcy 
włączonych do analizy pacjentów wystąpiło tylko 25 
zgonów (6 w grupie badanej i 18 w grupie placebo) 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35061702/



WYSOKA SUTECZNOŚĆ (ZGONY/HOSPITALIZACJE 
COVID) NA PODSTAWIE STRONNICZYCH BADAŃ 
OBSERWACYJNYCH

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35338091/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35338091/


https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35780805/ (Supplementary Table 7)

Hospitalizacje „COVID” w ciągu 14 dni od pierwszej dawki szczepionki przeciw COVID-19 
(„pacjenci niezaszczepieni”)

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35780805/


NIEZALEŻNE RECENZOWANE BADANIA NA PODSTAWIE 
DANYCH Z RCT – RYZYKO PRZEWYŻSZA KORZYŚĆ

!
!

https://pubmed.ncbi.nlm.ni
h.gov/35860726/

Dane z fazy III badań 
klinicznych 
producenta

Kolejne boostery dla młodych/ozdrowieńców – jeszcze 
gorzej!!!
„na każdą unikniętą, dzięki trzeciej, przypominającej 
dawce szczepionki mRNA, hospitalizację z powodu 
COVID-19 przewiduje się od 18 do 98 poważnych 
zdarzeń niepożądanych”
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=
4206070

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36055877/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35860726/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4206070
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36055877/


SILNA REAKTOGENNOŚĆ 

Ryzyko zdarzeń niepożądanych (na 
podstawie danych z baz EudraVigilance i 
VAERS) po szczepionkach przeciw 
COVID-19 w porównaniu ze 
szczepionkami przeciw grypie:

42 do 345 razy wyższe dla zgonu
46 do 190 razy wyższe dla hospitalizacji
56 do 197 razy wyższe dla zagrożenia
życia; 

77% do 89% raportowanych 
przypadków miało miejsce w ciągu 7 dni 
od szczepienia

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3518
6864/

Młodsze osoby i ozdrowieńcy silniej reagują na 
szczepionkę!
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35491898/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36372665/

Prawie połowa (49,2%) lekarzy 
przyjmowała acetaminofen
(paracetamol), aby zminimalizować 
skutki reaktogenności szczepionki

58% lekarzy (z 533) zgłosiło jeden 
lub więcej objawów reaktogenności 
po szczepionce firmy AstraZeneca, z 
czego ok 6% uznano za ciężkie 
(konieczna pomoc medyczna)

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3
5601057/

80% populacji ogólnej bez szczepień 
i poprzedniej infekcji przechodzi 
covid łagodnie lub bezobjawowo 
Młodzi dorośli – blisko 50% 
bezobjawowi!

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35186864/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35491898/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36372665/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35601057/


BEZPRECEDENSOWA SKALA POWAŻNYCH SKUTKÓW 
UBOCZNYCH SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19

• Ostra demielinizacja ośrodkowego układu nerwowego [Khayat-Khoei 2021];

• Wzmocnienie zależne od przeciwciał (ADE) [Cardozo 2021, Yahi 2021, Wang 2014, Wang 2021, Ricke

2021, Eroshenko 2020, Su 2021, Sánchez-Zuno 2021];

• Zapalenie wyrostka robaczkowego [Barda 2021];

• Zapalenie mięśnia sercowego/osierdzia [Barda 2021, Diaz 2021, Fragkou 2021, Dagan 2021, Larson

2021, Patel 2021, Dickey 2021, Supriya 2021, Seneff 2022];

• Powiększenie węzłów chłonnych/limfadenopatia [Barda 2021, Schiaffino];

• Zakażenie półpaścem [Barda 2021, Seneff 2022, Iwanaga 2022];

• Porażenie Bella [Wan 2022, Fragkou 2021, Seneff 2022, Patone 2021, Corrêa 2021];

• Zakrzepica żył mózgowych [García-Azorín 2021];

• Zespół autoimmunologiczny/zapalny wywołany przez adiuwanty/choroba Gravesa-Basedowa [Iremli

2021, Vera-Lastra 2021];

• Zgon [Torjesen 2021, Med Check 2021, Edler 2021, Shneider 2021];

• Małopłytkowość zakrzepowa wywołana szczepieniem [Fragkou 2021, Seneff 2022, Pavord 2021, 

Ahmed 2022];

• Ostre poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego [Fragkou 2021];

• Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia/szpiku [Fragkou 2021, Vogrig 2021, Corrêa 2021];

• Zespół Guillaina-Barrégo [Fragkou 2021, Seneff 2022, James 2021, Patone 2021];

• Reakcja anafilaktyczna [Fragkou 2021];

• Rabdomioliza [Fragkou 2021];

• Toksyczna nekroliza naskórka/choroby skóry [Bakir 2021, Galván-Casas 2021, Gisondi 2021, Choi

2021];

• Wpływ na cykl miesiączkowy [Cohort 2022, Male 2021];

• Integracja wstrzykiwanego mRNA/DNA z ludzkim genomem [Seneff 2021, Doerfler 2021];

• Krwawienie ze skóry, nosa i dziąseł [Trogstad 2021];

• Stwardnienie rozsiane [Fragoso 2021, Maniscalo 2021];

• Zapalenie nerwu wzrokowego [Fragoso 2021, Madhurima 2022];

• Zdarzenia związane z narządem wzroku: [Ng 2021];

• Progresja chłoniaka [Goldman 2021a];

• Wzrost lepkości krwi [Mungmunpuntipantip 2021];

• Zapalenie stawów [An 2021];

• Istotny kliniczne spadek parametrów hematologicznych [Fatizzo 2021];

• Zespół Tolosa-Hunta [Chunag 2021];

• Choroba Creutzfeldta-Jakoba [Serin 2021, Perez 2022];

• Przewlekła spontaniczna pokrzywka [Magen 2022];

• Zaostrzenie istniejącej wcześniej łuszczycy i egzemy [Phuan 2022];

• Choroby autoimmunologiczne [Chen 2021, Watad 2021, Akinosoglou 2021, Gadi 2021, Seneff

2022];

• Zapalenie/demielinizacja ośrodkowego układu nerwowego [Khayat-Khoei 2021, Fragkou 2021, 

Vogrig 2021, Ismail 2022];

• Udar krwotoczny [Patone 2021];

• Udar niedokrwienny [Corrêa 2021];

• Zapalenie wątroby o podłożu immunologicznym [Tun 2021, Efe 2022].

https://ordomedicus.org/produkt/biala-ksiega-pandemii-koronawirusa-ebook/

Od momentu wprowadzenia szczepień przeciw COVID-19 do bazy VAERS w samym 2021 roku zgłoszono ponad 4-krotnie 
więcej zgonów niż przez okres 10 lat (2011-2020) dla wszystkich szczepionek łącznie!!!
Rose, Jessica. "Critical appraisal of VAERS pharmacovigilance: is the US vaccin e adverse events reporting system (VAERS) a Functioning pharmacovigilance system? Sci." Publ. Health Pol. the Law 3 (2021): 100-129.

https://ordomedicus.org/produkt/biala-ksiega-pandemii-koronawirusa-ebook/


Platforma mRNA (+nanolipidy) stosowana w 
szczepionkach firmy Pfizer i Moderna 
długoterminowo hamuje nabytą odpowiedź 
immunologiczną i modyfikuje podatność na 
grypę/kandydozę z możliwością dziedziczenia tych 
zmian. 

Szczepionka mRNA przeciw COVID-19 znacząco 
zmniejsza funkcjonalność i przeżywalność 
komórek macierzystych krwi pępowinowej

Niektóre badania sugerują związek między szczepionkami przeciwko 
COVID-19 a reaktywacją wirusa wywołującego półpasiec 
[ 12 , 13 ]. Ten stan jest czasami określany jako zespół niedoboru 
odporności poszczepiennej [ 14]. Od grudnia 2021 r. oprócz COVID-
19 Oddział Chirurgii Serca i Naczyń Okamura Memorial Hospital w 
Shizuoka w Japonii (dalej „Instytut”) napotkał przypadki trudnych 
do opanowania zakażeń. Na przykład było kilka przypadków 
podejrzenia infekcji z powodu zapalenia po operacji na otwartym 
sercu, którego nie można było kontrolować nawet po kilku 
tygodniach stosowania wielu antybiotyków. Pacjenci wykazywali 
oznaki obniżonej odporności i było kilka zgonów.

https://virologyj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12985-022-01831-0#ref-CR12
https://virologyj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12985-022-01831-0#ref-CR13
https://virologyj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12985-022-01831-0#ref-CR14


„NAGŁA NIEWYJAŚNIONA ŚMIERĆ” [ang. 
SUD] po szczepieniu przeciw COVID-19

W Tajlandii od kwietnia do grudnia 2021 r. 13 przypadków 
niewyjaśnionej śmierci w ciągu 7 dni od szczepienia na COVID-19
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35934244/

Departament Zdrowia Florydy przeprowadził analizę, która 
wykazała 84 procentowy wzrost częstości zgonów sercowych 
wśród mężczyzn w wieku 18-39 lat w ciągu 28 dni po szczepieniu 
mRNA (mężczyźni w wieku powyżej 60 lat mieli o 10% większe 
ryzyko zgonu z przyczyn sercowych w ciągu 28 dni od szczepienie 
mRNA) https://floridahealthcovid19.gov/wp-
content/uploads/2022/10/20221007-guidance-mrna-covid19-
vaccines-doc.pdf

Badanie obejmujące 100 mln Japończyków powyżej 12 roku życia, którzy 
otrzymali jedną lub dwie dawki szczepionki przeciw COVID-19 wykazało, że 
szczepienie wiązało się z wyższym ryzykiem zgonu z powodu zapalenia 
mięśnia sercowego nie tylko u młodych dorosłych, ale także we wszystkich 
grupach wiekowych, w tym u osób starszych 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.10.13.22281036v1

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35934244/
https://floridahealthcovid19.gov/wp-content/uploads/2022/10/20221007-guidance-mrna-covid19-vaccines-doc.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.10.13.22281036v1


Przeżywalność 
infekcji SARS-CoV-2

• https://insulinresistance.org/index.php/jir/article/view/71/224



Czy szczepić grupy ryzyka?

Szczepienia przeciw COVID-19 są związane ze 
wzrostem ryzyka zgonów osób starszych

https://floridahealthcovid19.gov/wp-
content/uploads/2022/10/20221007-guidance-mrna-covid19-
vaccines-doc.pdf

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.10.13.22281036
v1

GRUPY RYZYKA:
❑ ≥60 lat
❑ przebywające w zakładach opieki 

długoterminowej
❑ z chorobami współistniejącymi (nadciśnienie, 

cukrzyca, choroby układu krążenia, przewlekłe 
choroby układu oddechowego i osłabiony 
układ odpornościowy)

Ryzyko nasilenia się po szczepieniu wielu chorób, w tym sercowo-
naczyniowych, neurodegeneracyjnych i autoimmunologicznych, 
na które szczególnie narażone są osoby z grup ryzyka (slajd 14)

Szczepienie może stanowić zagrożenie dla słabych, 
schorowanych i/lub seniorów również ze względu na 
podwyższone ryzyko zakażenia się tuż po szczepieniu, 
w szczególności w ciągu pierwszych dwóch tygodni od 
iniekcji
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35780805/
(Supplementary Table 7)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34909193/

„częste działania niepożądane szczepionek, takie 
jak gorączka, nudności i biegunka, mogą przyczynić 
się do zgonu niektórych słabych pacjentów”
https://www.bmj.com/content/372/bmj.n149

„należy krytycznie podchodzić do szczepienia pacjentów z 
wielochorobowością lub paliatywnych w złym stanie zdrowia”
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33895650/

https://floridahealthcovid19.gov/wp-content/uploads/2022/10/20221007-guidance-mrna-covid19-vaccines-doc.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.10.13.22281036v1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35780805/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34909193/
https://www.bmj.com/content/372/bmj.n149
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33895650/

