
Wypowiedz w związku z SARS-CoV-2 -szczepienia.
Epidemiolog Dr. Zbigniew Hałat– polski lekarz, specjalista epidemiolog, publicysta, działacz 
społeczny, były wiceminister zdrowia.

Studia lekarskie ukończył w 1974. Po studiach wyjechał do Afryki, gdzie zajmował się 
zwalczaniem ciężkich i występujących masowo epidemii chorób tropikalnych, zakażeń, a 
także zatruć. W latach 80. był konsultantem ds. epidemiologii rządu w Kenii (w Afryce 
Wschodniej). Po powrocie do kraju poświęcił się zapobieganiu AIDS podczas działalności 
w Polskim Czerwonym Krzyżu. W pierwszej połowie lat 90. pełnił funkcję podsekretarza 
stanu w Ministerstwie Zdrowia i głównego inspektora sanitarnego. Jest autorem felietonów 
pt. „Spróbuj pomyśleć” w Radiu Maryja oraz publicystą Telewizji Trwam.
W 2000 założył Instytut Wody. Pełni funkcję prezesa wielu organizacji społecznych m.in. 
Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów, Medycznego Centrum Konsumenta, 
Towarzystwa Ślężańskiego i Towarzystwa Dobroczynnego im. Joanny Ewy Hałat - 
Wielebnej Matki Józefy Hałacińskiej. Objął również funkcję przewodniczącego 
Międzynarodowego Towarzystwa im. Johna Snowa na rzecz zdrowego rozsądku w ochronie
zdrowia publicznego (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia konsumenta) oraz 
redaktora naczelnego czasopisma ruchu ochrony zdrowia „Zagrożenia Zdrowia w Polsce”.
Jest autorem opracowań, artykułów i wykładów m.in. z dziedziny zdrowia publicznego i 
praw konsumentów, w tym szczególnie propagujących zdrową wodę i zdrowe żywienie. 
Uznaje żywność modyfikowaną genetycznie za „współczesną broń masowego rażenia, 
sprzyjającą rozwojowi infekcji, nowotworów oraz odporności bakterii”.

Przypomnienie z wywiadu: Epidemiolog dr Zbigniew Hałat w podsumowującym mijający 
rok Poranku Radia Wnet, wskazywał na stan polskiej służby zdrowia w dobie koronawirusa 
oraz punktował błędy w zwalczaniu pandemii w Polsce.
Dr Zbigniew Hałat podkreślił w rozmowie, że już na początku roku zwracał uwagę 
na zagrożenie koronawirusem, które wówczas lekceważono.
Z.H: Już z końcem stycznia mówiłem  w mediach, że jest to zagrożenie ogólnoświatowe z 
uwagi na to, jakie stanowisko zajęła Światowa Organizacja Zdrowia, która zaprzeczyła, że 
wirus przenosi się z człowieka na człowieka. Podobny pogląd podzielała grupa doradców 
rządu brytyjskiego.

P.W: Zdaniem eksperta w zwalczaniu pandemii podstawą powinno być opieranie się na 
twardych danych.  
Z.H: Ewidencja pokazuje ze podjęte środki zapobiegawcze były oparte na błędnych 
przesłankach.  Stanowczo uważam, że zasady logiki, wnioskowania medycznego i 
naukowego powinny być przestrzegane. Nie powinniśmy się poddawać presji  reklamy, 
marketingu czy propagandy politycznej. 

P.W: Jak ocenił polskie statystyki koronawirusa nie napawają optymizmem. 
Z.H: Nasz kraj bardzo ucierpiał na tej sytuacji. Nadmierna umieralność w stosunku do 
pięciolecia ubiegłego w Polsce jest wybitnie wysoka. Sięga 100 procent. 



P.W: Zdaniem epidemiologa nie możemy w tej chwili mówić o szczepionce na koronawirusa, a 
jedynie o eksperymentalnej terapii genowej.
Z.H: Szczepionki mają ustalony sposób wytwarzania i sposób prowadzenia badań, 
sięgający kilku lub kilkunastu lat . (…) Tym razem mamy do czynienia z preparatem terapii 
genowej. Wiele eksperymentalnych  prób terapii genowej  np. w nowotworach złośliwych 
i szeregu innych ostrych zmianach chorobowych, zawiodło i wycofano się tych prób. 

P.W: Ekspert wskazywał także, że: 
Z.H: mRNA ma spowodować ekspresję genów człowieka w kierunku wytworzenia 
antygenu podobnego do kolca SARS Cov-2 .(…) Już w 2000 roku amerykański 
odpowiednik PAN stwierdził, że ekspresja genów jest dużym zagrożeniem. 

P.W: Dr Zbigniew Hałat zaapelował o jawność danych dotyczących nowego preparatu. 
Według naukowca brak rzetelnej informacji może mieć bardzo negatywne skutki dla 
naszego zdrowia. 
Z.H: Cała świadoma ludzkość powinna żądać, by ci wszyscy którzy zdjęli 
odpowiedzialność z producenta, ujawnili dane faktyczne i nie pozwolić na ich ukrywanie. 
(…) Kto będzie płacił za leczenie chorób autoimmunologicznych? 

P.W: Podstawowym działaniem w zwalczaniu pandemii zdaniem Dr. Z.Hałata powinno być 
wczesne leczenie. 
Z.H: W bogatym arsenale mamy przede wszystkim wczesne leczenie z użyciem 
hydroksychlorochiny, której fabryka została spalona na Tajwanie.  (…) W Polsce od połowy
marca jest zabronione używanie hydroksychlorochiny. 

Więcej informacji w tym temacie, zapraszam do odsłuchania materiału z wywiadnu radio 
WNET z Dr. Zbigniewem Hałat.
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