
Расправа Министра здравља Др Ewy 
Kopacz у Пољском Парламенту око 

вакцине за свињски грип, 5. 
Новембар,2009

http://dzonson.wordpress.com/

(Др Ewy Kopacz је била посланик у 
парламенту од 2005-2007, а министар 

здравља је од 2007)

Линк ка видео клипу на коме можете погледати наступ 
храбре докторке:
http://www.youtube.com/watch?v=RhZesZe33cw

Желела бих да вам кажем да је мој приоритет за време 20-тогодишњег 
бављења лекарском праксом био:

„Никоме не науди.“

Тим правилом се и руководим и сада, у свом Министарству здравља. Када 
год сам била у ситуацији да некоме препоручим лек, помислила бих, верујем 
као и остали лекарски стручнаци у пракси:

„Да ли бих тај лек дала мојој старој мајци, мојој деци?“

Управо ме ово правило, овај мото, наводи да будем веома опрезна, јер треба 
добро проверити информације о леку које Министарство треба да препоручи 
сваком Пољаку, милионима Пољака који немају медицинско образовање као 
што то има један министар здравља, или као што то има експерт професор 
Brydak, експерт и специјалиста који је радио на грипу преко 40 година.

Он ради у једном од 189 центара колико их има широм света за истраживање 
грипа, један је у Пољској. Ко данас може нас оптужити за недостатак знања о
грипу? Ко може да доводи у сумњу мишљење професора који је преко 40 
година радио на грипу и то не на само на једном типу грипа, професора који 
је публиковао на стотине радова на ову тему?

Ја имам само једно фундаментално питање:



Да ли ми треба да се боримо против пандемије грипа?

Данас имамо сазнања о ставкама из уговора које су друге владе, владе много 
богатијих земаља, склопиле са произвођачима вакцине. Такође знамо шта је 
предложено Пољској. Због тога што су преговори још у току ја не могу да 
изнесем све, али могу да кажем једну ствар. Наше правно одељење нашло 
је најмање 20 сумњивих тачака у том уговору.

Дакле, шта је онда дужност министра здравља?

Да потпише уговор који у најбољем интересу Пољака, или да потпише 
уговор који је у најбољем интересу фармацеутских компанија? (овде на 
наступио аплауз)

Познато ми је да на тржишту постоје 3 вакцине од 3 различита произвођача, 
и свака вакцина има различит износ, проценат активне сустанце, и заиста је 
чудно да их они све третирају једнако, да лече исто? Зар то није довољан 
разлог да министар здравља и остали експерти имају макар малу сумњу око 
тога. Да није можда та вакцина са малом количином активне супстанце 
заправо „света водица“ за коју треба да се надамо да ће излечити свињски 
грип?? Зар би требало да платимо за то? (аплауз)

Имамо пример Немачке, која је купила 50 милиона доза, а само 10% од тога 
је употребљено до сада, само 13% Немаца жели да узме овај „чудотворни 
лек“. Али, ово је интересантно, јер Немци иначе у веома великом проценту 
пристају на вакцинације, тако на пример док у Пољској на 1000 људи имамо 
52 који би се вакцинисали за сезонски грип, у Немачкој на 1000 људи би било 
238 њих који би прихватили да се вакцинишу (23%).

Шта се то сада десило да само 13% Немаца жели да се вакцинише против 
свињског грипа, а не уобичајених 23% као за сезонски грип? Њихова влада 
им је купила вакцине које им је бесплатно пунудила, али они их не желе? 
Шта се десило? Могу ли нас ове чињенице навести да још једном размислимо 
да ли треба куповати вакцине или не треба? Да ли треба куповати лек који је 
и прилично тајанствен.

Постоје интернет сајтови на којима произвођачи вакцина имају обавезу да 
публикују нежељене ефекте после примања вакцине. Вакцинација је у 
Европи стартовала 1. октобра 2009… Волела бих да посетите неке од тих 
сајтова и да пронађете те нежељене ефекте. И најмању ствар, макар једну… 



као што је рецимо алергија на кожи, што се може догодити чак и кад се узима 
најсигурнији лек.

Не, ништа од тога. Ово је дакле „савршен“ медикамент. И пошто је тако 
„чудотворан“, зашто га онда компаније које га производе не пусте у слободну 
продају и преузму одговорност за њега? Зашто не кажу:

„Изванредан, безбедан лек и због тога ми преузимамо одговорност за 
њега, пласираћемо га на тржиште и све је транспарентно и чисто“, 

уместо што сваљују терет одговорности на нас купце.

Ми чак немамо ни резултате клиничког тестирања вакцине, немамо ни 
детаље о састојцима, компонентама, примесама, нити имамо информације о 
нежељеним ефектима. Вакцина је сада наводно у четвртој фази тестирања, то 
су врло убрзани тестови, а ми још немамо те информације. Такође, узорак 
тестирања је био веома мали, једна од тих вакцина је тестирана на само 160 
добровољаца старосне доби између 20 и 60 година и сви су били здрави, нико 
заражен. Друга вакцина тестирана је на 600 добровољаца старосне доби 
између 18 и 60 година, сви здрави. Да ли је то довољно, песебно се то односи 
на нас, да се запитамо ми доктори у овој сали? Ако се ја питам, то није 
довољно!

Ја желим прво да будем потпуно сигурна, како бих могла да препоручим ову 
вакцину. Ми нисмо против тога да узмемо вакцину, него желимо да док трају 
преговори искористимо време да сазнамо што више о вакцини. После тога, 
ако Комитет за пандемију прихвати ову вакцину, ми ћемо је купити.

Још једна ствар, познато је да 1 милијарда људи широм света годишње оболи 
од сезонског грипа, а 1 милион њих широм света годишње умире од 
сезонског грипа, и то се не дешава последњих годину или две, већ уназад 
веома дугот периода. Да ли је било ко икада прогласио било где пандемију 
сезонског грипа? А сезонски грип је много опаснији од свињског грипа, 
људи умиру или имају озбиљне компликације. Да ли је икада 
проглашена пандемија?

Питала бих оне који врше на мене притисак да купим вакцину:

Зашто се ваш врисак и повик није чуо прошле године, пре 
две године, као и у 2003. години? У 2003. години када је 
1,200.000 Пољака било заражено сезонским грипом! Да ли 



је неко у овој сали повикао: „Хајде да купимо вакцину за 
свакога!??“

Ја се не сећам тога.

И на крају… желим да кажем само једну ствар.

Пољски народ је веома мудар. Пољаци веома јасно могу да разлуче истину од 
лажи. И они су у стању да виде шта је објективна ситуација, а шта је само 
политичка игра.


