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Przyczyny wybuchu pandemii
• mutacja wirusa odzwierzęcego: samoistna lub kontrolowana, 
• podatne podłoże populacyjne – zbyt SZYBKI rozwój cywilizacyjny 

prowadzący do zaburzeń bioróżnorodności biologicznej w naszych 
ekosystemach doprowadził do upośledzeń mechanizmów obronnych i 
adaptacyjnych naszych organizmów. 

„Ludzie ludziom… i nie tylko... zgotowali ten los.”

https://www.ebsco.com/



Przebieg pandemii
• pierwsze doniesienia o nietypowych zachorowaniach – sierpień 

2019r., 
• opis przebiegu choroby – zapalenie tkanek miękkich w obrębie: 

• układu oddechowego, 
• układu sercowo-naczyniowego, 
• układu nerwowego, 
• przewodu pokarmowego, 
• układu mięśniowego. 

• izolacja czynnika zakaźnego – koronawirus SARSCoV2, obecnie 
również mutacje wirusa, hybrydy wirusowe, 

• drogi szerzenia – kropelkowa, pokarmowa,  
przezspojówkowa,

https://www.superkid.pl/



Przebieg pandemii
• postępowanie: 

• epidemiologiczne – kwarantanna dla osób z kontaktu, izolacja osób 
objawowych i z dodatnim wynikiem PCR, 

• profilaktyczne - D/D/M + BON, 
• terapeutyczne - w ostrej fazie – dostępne niespecyficzne leki przeciwwirusowe, 

p/zapalne, tlenoterapia, osocze ozdrowieńców, przeciwciała monoklonalne, 
leczenie objawowe, 

• w zespole pocovidowym - jak wyżej + rehabilitacja oddechowa, oxyterapia, 
odbudowanie makor-i mikroskładnikowe oraz energetyczne organizmu, 
chirurgiczne np. przeszczep płuc, embolectomia naczyniowa itp.

wejherowo.pl



Co nam się udało

• uratowany został SYSTEM opieki nad zakażonymi koronawirusem o 
przebiegu ciężkim tzn. nie zabrakło respiratorów, ale czy uratowano 
innych pacjentów?, 

• powstały PIERWSZE szczepionki, 
• wypracowano system współpracy różnych służb państwowych: 

medycznych, sanitarnych, policyjnych, straży granicznej, straży 
pożarnej itd.,

sklep.sport-max.pl



Czego zabrakło
• mądrej i zdecydowanej koordynacji działań, 
• spójnej, konsekwentnej, nastawionej na LUDZI polityki zdrowotnej na 

przestrzeni wielu lat oraz w stanie zagrożenia epidemicznego, 
• większej ilości badań naukowych dotyczących poszukiwania LEKU 

prowadzącego do hamowania namnażania się wirusa, 
• szerokich badań naukowych dotyczących ozdrowieńców w zakresie 

szeroko rozumianych czynników OCHRONNYCH – np. gen HLA-
DRB1*04:01, sterydy wziewne stosowane w innych chorobach płuc, 
poziom ochronny Vit D3, choroby współistniejące.

laktaceuta.pl



Z czego to wynika
• upadek autorytetów, 
• wieloletnie zaniedbania w systemie opieki zdrowotnej wynikające z 

podejścia do chorób w sposób objawowy, a nie przyczynowy, 
• katastrofy ekologicznej naszej planety.

gryfgra.pl



W dobie kryzysu potrzeba

• odwagi – kontestowano wszystkie próby tzw. myślenia inaczej, bo… 
nie ma badań naukowych (amantadyna, Vit C, Vit D3, selen, cynk, 
betaglukany, wyciągi z grasicy, probiotyki itp.) 

Dlaczego jednak bez zakończenia PEŁNYCH badań naukowych 
wprowadzono: 

• MASOWE szczepienia, w tym dzieci !!! (drogie, niepewne, ryzykowne).



Obecnie zaś sukcesywnie wychodzą aneksy dotyczące wskazań, 
przeciwwskazań, postępowania okołoszczepiennego, dawkowania, przerw 
między dawkami, szczepienia dwudawkowego różnymi preparatami. Firmy zaś 
oficjalnie podają, że badania dotyczące wpływu na: 

• płodność, 

• genom, 

• onkogenność 

• rozwój chorób z autoagresji, 

zostaną zakończone odpowiednio w grudniu 2022r., 2023r., 2024r. w zależności 
od firmy.

alebank.pl



Firmy produkuj ce szczepionki - zgodnie z zawartymi umowami 
– CA KOWICIE przerzucaj  odpowiedzialno  za powik ania 
na Pa stwa dokonuj ce zakupu szczepionek. 

Czy tego nie mo na nazwa  prób  biologiczn  na populacji 
ludzkiej i dlaczego w ten proces w czone s  dzieci?

https://www.rp.pl/



• szybkości w podejmowaniu decyzji – obecnie toczą się w 
sposób PRZEWLEKŁY badania kliniczne nad zastosowaniem 
wyżej wymienionych preparatów w tym np. surowicy 
przeciwkoronawirusowej (firma Biomed z Lublina). 

• uproszczenia procedur medycznych dotyczących PRZEDE 
WSZYSTKIM poszukiwania LEKU - nie tylko szczepionek, bo 
to jest WYŁACZNIE profilaktyka - hamującego namnażanie 
wirusa, łącznie z zapewnieniem ochrony ubezpieczeniowej 
pacjentów w przypadku ewentualnych powikłań w czasie jego 
stosowania. 

Jeśli chodzi o obecnie stosowane szczepionki p/koronawirusowi 
– dopuszczonej WARUNKOWO do użytkowania – brak jest 
nadal tzw. Funduszu Rekompensacyjnego w przypadku 
powikłań wczesnych i odległych.

W dobie kryzysu potrzeba



• oparcia się na NIEZALEŻNYCH autorytetach naukowych, 
• dbania o utrzymanie spokoju społecznego, a nie wywoływanie 

epidemii strachu, 
• zarządzanie w sposób zdecydowany, konsekwentny i 

przemyślany, 
• przewidując z wyprzedzeniem różne konsekwencje 

podejmowanych decyzji.

W dobie kryzysu potrzeba

europedirect.um.warszawa.pl



• zacząć wprowadzać w życie – na poziomie osobistym, 
populacyjnym, zawodowym, administracyjnym, systemowych - 
rozwiązań zaproponowanych między innymi w pkt 6. oraz 
• chronić przyrodę, 
• zmniejszyć konsumpcjonizm, tempo rozwoju cywilizacji, 
• nie marnować jedzenia, 
• odbudować zniszczone przez człowieka ekosystemy, 
• zaprzestać handlu dzikimi zwierzętami, 
• wyjść z hodowli przemysłowych zwierząt, 
• przejść na dietę roślinną albo znacznie ograniczyć 

 spożycie mięsa, 
• edukować przyrodniczo przeszłe pokolenia.

Co POWINNIŚMY zrobić aby zakończyć 
pandemię i ustrzec się następnych

https://www.pierrerene.com/



Prof. Aleksander Nalaskowski

Nazwał on pandemię koronawirusa 
TRZECIM ZATRZYMANIEM 
NOWEGO TYSIĄCLECIA. 

Pierwszym był 11.09.2001r. atak 
na World Trace Center, 

Drugim 02.04.2005r. proces 
umierania Jana Pawła II na 

oczach całego świata. 
Wg niego takie ZATRZYMANIA są 

zawsze po coś – powinniśmy 
wówczas przemyśleć na nowo 

nasze życie osobiste, 
wspólnotowe.

https://m.pch24.pl/



Prof. Piotr Skubała

„ Życie na naszej planecie jest wielką 
siecią powiązań. My, ludzie, jesteśmy 

jedną z NITEK tej sieci, RÓWNIE ważną, 
co pozostałe i uzależnioną od istnienia 

innych. Gwarancją naszego 
PRZETRWANIA i BEZPIECZEŃSTWA 

na Ziemi jest więc zachowanie 
bioróżnorodności biologicznej na różnych 

szczeblach życia – genetycznym, 
gatunkowym i ekosystemowym.  

ALBO TO ZROZUMIEMY i poczujemy, że 
jesteśmy częśc ią przyrody, a lbo 
zniszczymy wiele gatunków, relacji 
między nimi a ostatecznie … SIEBIE”

smoglab.pl



Kilka moich przemyśleń

• nie jest się zdrowym od chodzenia do lekarza i apteki, 
• nasze życie i zdrowie wynika z naszych wyborów, 
• lekarz powinien być przede wszystkim PRZEWODNIKIEM w 

utrzymaniu zdrowiu, a tylko czasami… terapeutą w chorobie.

zdrowie.dziennik.pl



Jeśli to do Ciebie przemawia to proponuję

- wyhamuj TEMPO życia wg zasady: „ Nic nie muszę, wszystko 
mogę”, 

- słuchaj swego ciała, 
- unikaj toksycznych ludzi i sytuacji, 
- czerp radość z prostych, naturalnych spraw, 
- nie ścigaj się z ludźmi i czasem, 
- nie walcz ze złem, tylko SIEJ dobro, 
- dobro wraca, ale wyrządzone zło również, 
- miej w sobie radość istnienia tak w deszczu jak i w słońcu. 

Wszystko w życiu jest po coś, tylko czasami JESZCZE nie znamy 
odpowiedzi na to pytanie. Potrzeba czasu. 

- uspokój swoje pragnienia. Daj im płynąć swoim spokojnym 
rytmem. 

„Życie na Ziemi NA PEWNO przetrwa … zadbajmy o to oby z 
naszym gatunkiem”



Nowa biologiczna szczepionka NOVAVAX zawiera 
dezaktywowane szczepy - brytyjski, południowo-afrykański i 
indyjski - koronawirusa i jest już badana w testach klinicznych 
w Stanach Zjednoczonych.

Optymistycznie

ndtv.com



Powstało Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i 
Naukowców. 

Optymistycznie



Sponsor nagród 

Krakowska Normobaria ul. Szyllinga 64a w Krakowie 
ufundowała 3 vouchery na 2h zabieg tlenoterapii. 

Trzy pierwsze osoby, które prawidłowo odpowiedzą na 
pytanie otrzymają nagrody. 

„Co to jest ślad węglowy?”    



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


