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Ministerstwo Zdrowia
Sz. P. Dariusz Poznański

Szanowny Panie Dyrektorze
uprzejmie proszę o merytoryczną odpowiedz na pytania zawarte w liście otwartym do prof. dr. hab. med. Łukasza Szumowskiego, jako Ministra Zdrowia oraz do pana Dariusza Piontkowskiego, Ministra Edukacji Narodowej. Odpowiedź otrzymana od Ministerstwa Zdrowia zostanie niezwłocznie udostępniona polskiemu środowisku naukowemu i medycznemu oraz obecnym posłom i senatorom lekarzom w nadziei rozpoczęcia poważnej
dyskusji na temat słuszności i zasadności rządowych założeń i metod zwalczania zakażeń powodowanych przez
wirusa SARS-COV-2 oraz wprowadzonych rygorów kwarantanny.

Szanowny Panie Dyrektorze
uprzejmie proszę o wytłumaczenie polskim lekarzom i naukowcom z Uniwersytetów Medycznych w oparciu o
jakie fakty naukowe oraz polskie dane medyczne i epidemiologiczne uznano, że:
1. zdrowy człowiek, ze sprawnym układem odpornościowym musi bezwzględnie ulec zakażeniu koronawirusem COVID-19?
2. zdrowy człowiek musi być nosicielem i zarażać inne osoby ?

3. wyłącznie wirus SARS-COV-2, a nie inne wirusy i bakteria oraz poważne schorzenia współwystępujące u zmarłych zakażonych COVID-19 doprowadził do ich śmierci?
4. dzieci, które w olbrzymiej większości nie chorują, czyli nie ulegają zakażeniu wirusem COVID-19
lub go błyskawicznie zwalczają, są nosicielami tego wirusa i stanowią zagrożenie zdrowotne dla
otoczenia i swoich rodzin?
5. dzieci do 4 roku życia nie są zagrożone wirusem COVID-19 i nie muszą nosić maseczek, a po 4 roku
życia już tej restrykcji ustawowo podlegają?

6. dzieci w przedszkolu są zdrowe i mogą przebywać bez maseczek, a tuż po wyjściu z przedszkola stają
się chore, zagrażają otoczeniu i muszą nakładać maseczki ?

7. długotrwałe ( wg ministra Łukasza Szumowskiego trwające nawet dwa lata ) często sprzeczne z prawem*, przymusowe noszenia masek zakrywających usta i nos, istotne ograniczenie niezbędnej dla
prawidłowego rozwoju psychomotorycznego dzieci, zdrowia młodzieży i seniorów aktywności fizycznej ( zakaz wstępu na place zabaw, baseny, siłownie na świeżym powietrzu itp.) oraz zmuszenia
dzieci i młodzieży szkolnej do wielogodzinnego ślęczeli przed ekranami komputerów nie wywoła

bardzo szkodliwych następstw zdrowotnych, a zwłaszcza znacznego upośledzenia ich naturalnej odporności immunologicznej?
8. przewlekle, nieraz wielogodzinne noszenie maseczek w przestrzeni publicznej oraz miejscu pracy (
lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, nauczyciele, policjanci, Straż Miejska itd. ):
 nie spowoduje szeregu poważnych schorzeń dermatologicznych w obrębie skóry twarzy i dłoni ?
 nie upośledzi niezbędnej dla prawidłowej odporności immunologicznej i wielu innych ważnych dla
człowieka funkcji biologicznych, indukowanej przez promienie słoneczne syntezy witaminy D ?
 nie przyczyni się do zaostrzenia różnorodnych dolegliwości krążeniowo - oddechowych ( włącznie z ryzkiem nagłej śmierci kordialnej ) w kilkumilionowej grupie chorych kardiologicznych, pulmonologicznych, endokrynologicznych i onkologicznych ?
9. Dlaczego podczas konferencji Ministra Zdrowia i Premiera rządu na temat sensu lub bezsensu wprowadzanych ograniczeń i restrykcji nie wypowiadają się niezależni eksperci - lekarze i naukowcy. Dlaczego jako polscy lekarze i naukowcy nie znamy jakie dziedziny medycyny i jaki poziom naukowy reprezentują doradcy Pana prof. Łukasza Szumowskiego oraz nie wiemy kto imiennie doradza Panu Ministrowi
w jego walce z COVID-19 ?
10. Dlaczego w mediach rządowych brakuje rzetelnych informacji naukowych na temat COVID-19 oraz nie
informuje się osób mających problemy zdrowotne ze nie muszą chodzić w maseczkach* i policja nie
ma najmniejszego prawa, aby straszyć ich mandatami

* ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 kwietnia 2020 r.
„§ 18. 1. Od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży
lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa. punkt 2. Obowiązku okre-ślonego w ust. 1 nie stosuje się w
przypadku: podpunkt 3) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wyma gane;

