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Jestem internistą z drugim stopniem specjalizacji. Ukończyłem I Wydział Warszawskiej Akademii Medycznej w 
1992 roku.  W związku z moją praktyką lekarską, jak również doświadczeniami z rozpoznaniem w swojej rodzinie 
grypy AH1N1, pozwalam sobie wysłać do Pana spostrzeżenia co do zaobserwowanych mechanizmów 
funkcjonowania administracji państwowej w związku z pandemią grypy. 
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) monitorująca rozprzestrzenianie się wirusa typu 2009 A/H1N1 w dniu 29 
kwietnia 2009 r. podjęła decyzję o przejściu alarmu pandemicznego z fazy 4 na 5.  
Zgodnie z przyjętymi kryteriami faza 5 alarmu pandemicznego oznacza przenoszenie się wirusa z człowieka na 
człowieka w co najmniej dwóch krajach regionu. Decyzja o podniesieniu poziomu alarmu pandemicznego 
wskazuje Państwom Członkowskim WHO (Polska należy do WHO od 1948 roku) na  potrzebę uruchomienie 
planów reagowania kryzysowego.  
 W Unii Europejskiej zarządzono intensywny nadzór i testowanie nowego wirusa grypy, zarządzanie przypadkami 
oraz stosowanie środków antywirusowych. 
W Polsce Krajowy Ośrodek ds. Grypy   jest powołany przez Ministra Zdrowia do współpracy z WHO.  
Do stałych zadań i obowiązków Krajowego Ośrodka ds. Grypy należy miedzy innymi:  
1.   prowadzenie nadzoru wirusologicznego nad grypą,  
2.   analiza antygenowa szczepów wirusa grypy, izolowanych w Krajowym Ośrodku ds. Grypy oraz w 
Wojewódzkich Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych (WSSE),  
3.   opracowywanie i uaktualnianie procedur laboratoryjnych i instrukcji, dotyczących prowadzenia 
wirusologicznego i epidemiologicznego nadzoru nad grypą w Polsce oraz formularzy do wprowadzania danych 
epidemiologicznych i wirusologicznych w celu przygotowania przez WSSE tygodniowych raportów i przesłania 
ich do Krajowego Ośrodka ds. Grypy;   
4.   prowadzenie wirusologicznej i serologicznej diagnostyki infekcji grypowych i grypopodobnych,  
5.   ocena stopnia odporności populacji na szczepy wirusa grypy krążące w Polsce w danym sezonie epidemicznym 
na podstawie oznaczeń serologicznych,  
6.   kontrola preparatów szczepionkowych oraz wydawanie opinii na temat takich preparatów,   
7.   prowadzenie szerokiej działalności na rzecz zdrowia publicznego, mającej na celu zwiększenie 
przeszczepialności przeciwko grypie w Polsce poprzez rozpowszechnianie rzetelnej wiedzy dotyczącej grypy, 
profilaktyki przeciwgrypowej, jak też zagrożenia grypą ptasią i wybuchem pandemii grypy. 
  
Tymczasem informacje udostępnianie przez Ministerstwo Zdrowia, za Narodowym Instytutem  Zdrowia 
Publicznego Państwowego Zakładu Higieny o zapadalności na grypę 2009 A/H1N1 zwaną również świńska grypą 
nie są miarodajne. Za kryterium rozpoznania zakażenia grypą 2009 A/H1N1 przyjęto wykonanie testu metodą 
PCR (którego koszt wynosi ok. 350zł) jednocześnie przerzucając koszty stawiania jednoznacznego rozpoznania z 
jednostki rządowej na publiczno   prywatną. Skutkiem tego niedofinansowane placówki służby zdrowia unikają 
wykonywania badań, a tym samym stawiania rozpoznań które byłyby uznane przez administrację państwową. 
Pozwala jej to głosić brak problemu epidemicznego i nie wykonywać swoich statutowych obowiązków. Strategia 
ta o tyle jest kłamliwa, że jednocześnie potwierdza się wzrastającą do kilkunastu tysięcy przypadków tygodniowo 
ilość zachorowań na grypę, twierdząc (bez danych laboratoryjnych), że jest to tzw. grypa sezonowa. Jednocześnie 
badania epidemiologiczne wykonywane w Europie stwierdzają, że praktycznie prawie każdy przypadek grypy 
stwierdzonej w obecnym sezonie to zakażenie wirusem 2009 A/H1N1.  
Tego typu działania stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego. Zalecany przez Światową Organizację 
Zdrowia sposób postępowania ma na celu ograniczyć zasięg epidemii i liczbę jej ofiar. Obecna epidemia jest na 
szczęście wywołana wirusem o niskiej  śmiertelności. Niepotrzebne ofiary zapewne jednak będą (choćby z powodu 
braku czujności lekarzy, którzy powinni być zaalarmowani przez administracje państwową i specjalnym 
postępowaniem objąć m.in. kobiety w ciąży i osoby z tzw. grup ryzyka powikłań pogrypowych ). Jednakże w 
przypadku takiego samego sposobu działania administracji i epidemii wywołanej wirusem o większej 
śmiertelności liczba ofiar będzie ogromna. Wystąpienie takiej epidemii jest od kilku lat spodziewane przez 
międzynarodowe organizacje zdrowia, gdyż wynika to z praw rządzących epidemiologią. 
  
 Początkowo przypuszczałem, że zaniedbania  związane z nadzorem epidemiologicznym, przekazywanie  błędnych 
informacji  przez urzędników Ministerstwa Zdrowia o ilości zachorowań w Polsce są spowodowane 
niekompetencją lub przyjęciem błędnej strategii  ukrywania  faktów np. w celu uniknięcia  paniki, lub są efektem 
przyjęcia strategii zaleconej przez specjalistów od PR.  
 Po głębszej analizie danych doszedłem do wniosku, że ktoś mógł stworzyć nieskuteczny system monitorowania 
pandemii grypy 2009 A/H1N1 z innych powodów. Powiązałem to z nawoływaniem do  kontynuacji szczepień 
przeciwko grypie sezonowej i  brakiem decyzji Ministerstwa Zdrowia  o zakupie szczepionki  pandemicznej czyli 
zawierającej szczep wirusa  2009 A/H1/N1.  
  



 Grypa pandemiczna, inaczej zwana świńską, to grypa powodowana nowym szczepem wirusa grypy 2009 A/ 
H1N1.  Szerzy się w wielu krajach. Podobnie jak inne wirusy grypy, 2009 H1N1 przenosi się z człowieka na 
człowieka poprzez kaszel, kichanie, a czasem kontakt z zakażonymi przedmiotami. Do objawów grypy AH1N1 
należą rozbicie, gorączka, ból gardła, bóle mięśni, dreszcze, kaszel, kichanie. U części chorych może wystąpić 
także biegunka i wymioty. U większości osób choroba trwa około tygodnia. Jednak u niektórych może rozwinąć 
się zapalenie płuc lub inne poważne powikłania. Część będzie wymagała leczenia szpitalnego, część z nich umrze.  
Czym grypa 2009 AH1N1 różni się od grypy sezonowej (zwykłej)? 
Wirusy grypy sezonowej z roku na rok ulegają zmianom, jednak wykazują znaczne podobieństwo. Osoby, które 
przechorowały grypę w przeszłości zazwyczaj mają pewną odporność na  wirus zwykłej grypy dominujący w 
kolejnym sezonie. Szczep 2009 A/H1N1 jest nowym wirusem i różni się znacznie od wirusów grypy sezonowej. 
Większość osób nie posiada wcale, lub tylko w bardzo niewielkim stopniu, odporność na ten nowy wirus.  
Szczepionka przeciw grypie 2009 AH1N1. 
Dostępna jest szczepionka przeciw grypie 2009 AH1N1. Szczepionka ta jest wytwarzana w taki sam sposób, jak 
szczepionki przeciw grypie sezonowej. Zakłada się, że jest także równie bezpieczna i skuteczna. Szczepionka ta nie 
zapobiega zachorowaniom grypopodobnym, wywoływanym przez inne rodzaje wirusów. Nie chroni przed grypą 
sezonową.  
 http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/vis/downloads/vis-inact-h1n1.pdf .  
Z drugiej strony należy stwierdzić, że z tych samych powodów szczepionka przeciwko grypie sezonowej nie jest 
skuteczna w zapobieganiu zachorowaniom na grypę pandemiczną powodowaną nowym wirusem 2009A/H1N1.  
W praktyce potwierdziło się to w przypadku dwójki moich dzieci,  które były w połowie września szczepione 
przeciwko grypie sezonowej szczepionką Vaxigrip a zachorowały na grypę pandemiczną  2009 A/H1N1. 
Szczepionka Vaxigrip, podobnie jak inne szczepionki zalecane na sezon 2009/2010 przeciwko grypie sezonowej 
zawiera  szczep wirusa  A H1N1 ale z 2007roku. 
Nie mogła być skuteczna przeciwko grypie pandemicznej.  
 Dlaczego więc nawołuje się do szczepień przeciwko grypie sezonowej sugerując kłamliwie,  że stanowi ona 
większość zachorowań w tym roku, a nie kupuje się   skutecznej szczepionki pandemicznej? 
 Dlaczego nadal trwa intensywna akcja na rzecz szczepień przeciwko grypie tzw sezonowej, która w tym roku 
prawie nie występuje w Europie?  
  
Analizując powszechnie dostępne dane epidemiologiczne okiem lekarza praktyka przytaczam następujące fakty: 
  
Raport WHO dla Europy, tydzień 44/2009 (26.10-1.11) 
W grupie badawczej (Sentinel) w 19 krajach przebadano 2730 pacjentów pobierając od nich próbki. W 45% 
próbek stwierdzono grypę   to znacznie więcej niż zazwyczaj, w latach 2004-2008 średni udział grypy we 
wszystkich chorobach wynosił 4%. Spośród 1219 próbek ze stwierdzoną grypą 1218 to grypa A, z czego 1156 to 
pandemiczna A(H1) czyli 2009A/H1N1, 1 próbka A(H3) czyli sezonowa, 61 - niezaklasyfikowane. 
Czyli w badanej grupie: 95% wszystkich przypadków grypy to grypa pandemiczna. 
Tabela 1 z tego samego raportu (Załącznik 1.)  http://www.euroflu.org/cgi-files/bulletin_v2.cgi 
W Polsce na 28 próbek pobranych w tym tygodniu w grupie badawczej (Sentinel) 21% wykazało grypę. Nie 
określono jej typu   czyli nie wykonano szczegółowych badań? Nie wykluczono więc wirusa 2009 AH1N1. 
  
PZH Meldunek Epidemiologiczny dla Polski za okres 31.08-1.11  (Tabele w Załącznik 2.) 
http://www.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/grypa/index.htm 
-Próbki pobrane od pacjentów z podejrzeniem grypy   224. 
-Dodatni wynik badania w kierunku grypy, RSV (Respiratory Syncytial Virus), Parainfluenzy   łącznie 53 (24%). 
-Laboratoryjnie potwierdzony wirus grypy typu A   11 przypadków (5% przebadanych próbek), ale tylko w 7 
przypadkach  zidentyfikowano dokładnie rodzaj  materiału genetycznego wirusa metodami biologii molekularnej 
(RT-PCR) wirusa. Wszystkie  zindentyfikowano jako  A/H1v czyli odpowiadające  wirusowi pandemicznemu  2009 
A/H1N1.  W grupie  zindentyfikowanych dokładnymi badaniami nie było wirusów powodujacych grypę sezonową. 
Prześledziłem ostatni miesiąc i nie rozpoznano w nim ani razu innego rodzaju  wirusa  grypy typu A poza  A/H1v 
czyli pandemicznym. 
Zwraca uwagę ogólnie bardzo mała ilość badań.  Jeśli nawet rozpoznano wirusa grypy typu A wstępnymi testami, 
których czułość jest ograniczona, to i tak nie zawsze wykonywano dalsze badania pozwalające na  ustalenie  typu 
wirusa - pandemiczny czy sezonowy. Nie wykonywano  badań PCR.  
 Tak więc publiczne twierdzenia najwyższych urzędników Ministerstwa Zdrowia o powszechości  grypy sezonowej 
i tylko ok 200 przypadków  pandemicznej  w naszym kraju  nie były w najmniejszym stopniu  uprawdopodobnione. 
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