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List Otwarty
Wasza Magnificencjo,
My, niżej podpisani studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, mając na
względzie dobre imię uczelni, chcielibyśmy wyrazić swoje oburzenie w związku z wynajęciem Auli im.
Pijanowskiego na spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie STOP NOP, którego gościem ma być
dr. n. med. Jerzy Jaśkowski.
Osoba dr n. med. Jerzego Jaśkowskiego głosi tezy sprzeczne z obecnym stanem badań
naukowych, takie jak: „Grypa wychodzi z ośrodków prac nad bronią biologiczną.” lub „Nie ma w
historii choroby, która zniknęłaby przez szczepienia.” oraz „Szczepienia wywołują choroby, bo
cholera wróciła na teren Anglii”. Kolejne teorie to: „Udowodniono bezspornie, że rak jajnika to jest
właśnie przez podpaski i talk, dlatego, że to przechodzi przez skórę i potem robiąc histologię
znajduję się te cząsteczki.”, „Rak to niekoniecznie musi być zmiana DNA, czyli zmienia się
metabolizm. Rak to może być cząsteczka, organizm otacza to fibroblastami, w sensie guza, tak jak
perłę”. Są one sprzeczne z obecną wiedzą biologiczną oraz medyczną, powodując sianie zamętu w
głowach ludzi nie znających się na medycynie/farmacji/immunologii. Uczelnia Wyższa jest miejscem,
w którym wiedza jest przekazywana studentom lub osobom nie będącymi studentami, w oparciu o
rzetelnie przeprowadzone badania. Tutaj o takiej możliwości nie możemy mówić.
Wobec dr n. med. Jerzego Jaśkowskiego Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku wszczęła
postępowanie na podstawie art. 4 Kodeksu Etyki Lekarskiej, który mówi, iż „Lekarz ma obowiązek
wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu
metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki
zawodowej oraz z należytą starannością”. W wyniku tego postępowania dr Jaśkowskiemu
udzielona została nagana. Następnie powołano komisję mającą zbadać wiedzę dr Jaśkowskiego. W
wyniku dwukrotnego nie stawienia się na komisję zostało odebrane mu prawo wykonywania
zawodu lekarza, w związku z czym nie może wypowiadać się jako lekarz zarówno prywatnie jak i
publicznie. Mimo to na tego typu wystąpieniach podaje się za lekarza. Nie można dopuścić do tego,
by na terenie uniwersytetu doszło do złamania prawa.
Gdański Uniwersytet Medyczny – uczelnia, na której dr n. med. Jerzy Jaśkowski
uzyskał stopień Doktora Nauk Medycznych, wystosowała oficjalne pismo, w którym odcina się
od tez głoszonych przez dr Jaśkowskiego, jak i od samej jego osoby. Pozbawiony jest on
autorytetu w związku ze sprzecznymi tezami głoszonymi przez niego.

Spotkanie organizowane jest przez stowarzyszenie „STOP NOP”, którego założycielką jest
Pani Justyna Socha. Osoba ta, pod przykrywką głoszenia wiedzy o szczepieniach, powiela szkodliwe
treści mówiące o: "tiomersalu w szczepionkach", "śmierci po szczepionkach" oraz nawołuje do
nieszczepienia dzieci i tym samym namawia do łamania polskiego prawa. Wiedza z zakresu
immunologii wyklucza również tezę, jakoby odporność zbiorowa była fałszem, co również należy do
poglądów głoszonych przez to stowarzyszenie. STOP NOP powiela też poglądy byłego angielskiego
lekarza, Andrew Wakefielda, jakoby szczepionka na MMR wywoływała autyzm, co zostało już dawno
obalone, a sam Wakefield został pozbawiony prawa do wykonywania zawodu.
Stowarzyszenie to, a dokładniej głoszone przez nie poglądy, powodują spadek
wyszczepialności w Polsce, która może spowodować(zgodnie z mechanizmami immunologicznymi a
dokładniej odporności zbiorowej) w niedługim czasie wybuch epidemii na terenie Naszego kraju.
Obserwuje się coraz więcej matek wierzących Pani Sosze (która notabene jest z wykształcenia
agentem ubezpieczeniowym) niż lekarzom czy osobom znających temat szczepień „od podszewki”, w
związku z czym ich dzieci nie są szczepione. Osoby takie jak p. Socha czy dr. Jaśkowski zagrażają
bezpieczeństwu zdrowotnemu w Naszym kraju.
Takie spotkanie na terenie naszego Uniwersytetu mogłoby mocno nadszarpnąć jego dobre
imię oraz dorobek setek naukowców. Jesteśmy uczelnią z tradycjami, dużym dorobkiem naukowym,
uczelnią szanowaną w Polsce i zagranicą. Nie możemy pozwolić na wystąpienie osoby głoszącej takie
teorie na terenie naszej uczelni, w związku z czym apelujemy o odwołanie tego wydarzenia na terenie
naszego uniwersytetu i nie wynajmowanie Auli osobom powiązanym z ruchami głoszącymi
informacje sprzeczne z obecnym stanem wiedzy.
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