
Firma P�zer-BioNTech informuje, ✁e zaszczepiony 
mo✁e stwarza✂ zagro✁enie dla nieszczepionego7.

Koncerny farmaceutyczne zarabiaj✄ miliardy na 
ogólno☎wiatowym programie szczepie✆ bez ponoszenia 
odpowiedzialno☎ci za NOP.

Informacje o sk✝adach szczepionek i ich dzia✝aniu pochodz✞ 
g✝ównie od producentów szczepionek. Polska tego nie 
wery✟kuje.Tymczasem badania na zlecenie rz✞du Izraela 
wykaza✝y ni✠sz✞  skuteczno✡☛ szczepienia  P✟zer  ni✠ informowa✝ 
producent6.

Producenci szczepie✆ przeciw COVID-19 ju✁ 
zapowiadaj✄ konieczno☎✂ przyj☞cia kolejnych dawek, 
aby utrzyma✂ skuteczno☎✂.

Te same �rmy p✌aci✌y wysokie kary za ❦♦r✉♠♣♦✇❛♥✐❡ 
❧❡❦❛r③②, aby st♦s♦✇❛❧✐ ✐❝❤ ❧❡❦✐, tak✁e niezgodnie z 
ich przeznaczeniem5.

Firmy farmaceutyczne maj✍ wyspecjalizowane dzia✎y prawne, 
zajmuj✍ce si✏ ochron✍ ✑rmy przed ró✒nymi oskar✒eniami. 
Pomimo to koncerny farmaceutyczne produkuj✍ce szczepienia 
przeciw COVID 19 p✎aci✎y w przesz✎o✓ci  ✔✕✖✗✘✙✕✗✕✘✚✘✔✖ ✛✜✢✣ 
za efekty uboczne wynikaj✍ce ze stosowania ich preparatów4.

◆✐❡ ❥❡st ❥❛s♥❡ ❦t♦ ✐ ♥❛ ❥❛❦✐❝❤ ③❛s❛❞❛❝❤ ♠❛
✇②♣✤❛❝❛✥ ♦❞s③❦♦❞♦✇❛♥✐❛ za efekty uboczne i 
niepo✁✄dane skutki szczepie✆3 .

Szczepienia AstraZeneca oraz Johnson&Johnson 
zosta✌y wycofane z wielu krajów, poniewa✁ 
powodowa✌y uszczerbki na zdrowiu2 .

Szczepionki s✦ ✇❛r✉♥❦♦✇♦ ❞♦♣✉s③❝③♦♥❡ ❞♦ ♦❜r♦t✉✳ 
Oznacza to,  ✁e  szczepionki  s✄  ci✄gle  eksperymentem 
w fazie bada✆ klinicznych1.

Polska nie kontroluje procesu produkcji szczepionek,
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Szczepienia na COVID-19
 czy wiesz ★e?



Jaka jest �miertelno�✁ wirusa SARS-CoV-2?

✂♠✐❡rt❡❧♥♦✄☎ ✇✐r✉s❛ ❙❆❘❙✲❈♦❱✲✷ jest na poziomie ✵✱✸✾✪8. Dla porównania 
w USA w sezonie 2017-2018 ✆miertelno✆✝ na gryp✞ by✟a na poziomie ✵✱✶✹✪✠✳ 

. 
W stosunku do 10 pierwszych tygodni roku 2020, w  2021 zgony w Polsce 

zwi✞kszy✟y si✞ o ✷✹✱✻✶✪. W tym okresie zgony na Covid-19 stanowi✡ ✸✱✾✷✪ 
spo✆ród ✇s③②st❦✐❝❤ ③❣♦♥ó✇ ✇ ✷✵✷✶☛☞.

W pa✌dzierniku 2020 roku by✟o o ✸✺✪ mniej hospitalizacji w porównaniu
 do pa✌dziernika 201911.

Czy wiesz, ✍e COVID-19 
mo✍na skutecznie leczy✁?

Dr W✟odzimierz Bodnar, pulmonolog z Przemy✆la,
③ ♣♦✇♦❞③❡♥✐❡♠ ❧❡❝③② ❝❤♦r②❝❤ ♥❛ ❝♦✈✐❞✲✶✾ ❛♠❛♥t❛❞②♥✎12 ✏

Dla 1 osoby kuracja amantadyn✡13 to koszt ok. ✶✱✼✵③✑14, 
a koszty szczepionek wahaj✡ si✞ od ✽③✑ do ✻✺③✑☛✒ .

W Polsce dziennie hospitalizowanych jest 3200 pacjentów na Covid-19. 
❉③✐❡♥♥② koszt kuracji amantadyn✡ na 1 pacjenta wynosi nieca✟e ✵✱✺③✑. 

Co daje rocznie koszt oko✟o 570 tys. z✟.

Rz✡d planuje wyszczepi✝ wszystkich Polaków powy✓ej 12 roku ✓ycia, 
co stanowi oko✟o 90% populacji. Producenci szczepionek 

i WHO deklaruj✡ odporno✆✝ szczepionek na 6-12 miesi✞cy w zwi✡zku z czym 
szczepienia powinny by✝ wymagane co roku. Chc✡c wyszczepi✝ wszystkich 
tych ludzi roczne koszty szczepie✔ w zale✓no✆ci od szczepionki wynosi✟yby 

od 278 tys. z✟ do 2,2 mld z✟. Przy czym szczepienia to nie s✡ ca✟kowite koszty, 
poniewa✓ ci ludzie i tak mog✡ zachorowa✝ i wymaga✝ leczenia.

✕ https://szczepienia.pzh.gov.pl/faq/na-czym-polega-warunkowe-dopuszczenie-do-obrotu-szczepionek-przeciw-
covid-19-w-europejskiej-agencji-lekow/✖ https://www.ema.europa.eu/en/medicines/dhpc/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-link-
between-vaccine-occurrence-thrombosis✗ https://www.prawo.pl/zdrowie/kto-ponosi-odpowiedzialnosc-za-skutki-uboczne-szczepionki,505505.html✘ https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_pharmaceutical_settlements✙ https://antykorupcja.gov.pl/ak/aktualnosci/4835,Rekordowa-grzywna-dla-P✚zera.html✛https://nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2101765?query=featured_home✜ https://tapnewswire.com/2021/04/stay-away-from-the-vaxxed-it-is-of✚cial-from-p✚zers-own-documents/✢Prevalence of SARS-CoV-2 antibodies in a large nationwide sample of patients on dialysis in the USA: a cross-
sectional study, https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32009-2✣Estimated In✤uenza Illnesses, Medical visits, Hospitalizations, and Deaths in the United States — 2017–2018 
in✤uenza season, https://www.cdc.gov/✤u/about/burden/2017-2018.htm✕✥Krajowy Rejestr Pacjentów z Covid-19, Ministerstwo Zdrowia, Konkret24✕✕Raport dot. hospitalizacji JGP - pa✦dziernik 2020✕✖https://www.rp.pl/Koronawirus-SARS-CoV-2/210329322-Dr-Bodnar-COVID-19-Te-chorobe-sie-z-
powodzeniem-leczy-amantadyna.html✕✗https://przychodnia-przemysl.pl/mozna-wyleczyc-covid-19-w-48-godzin/✕✘https://www.allecco.pl/viregyt-k-100-mg-50-kapsulek.html✕✙https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/8048287,ceny-szczepionek-covid-19-belg✧ska-minister-ds-
budzetu-eva-de-bleeker.html


