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OCENA ZASADNOŚCI STOSOWANIA MASEK JAKO 

ŚRODKA OCHRONY INDYWIDUALNEJ W OKRESIE 

PANDEMII COVID-19

STRESZCZENIE

Według  medycyny  opartej  na  dowodach  naukowych  (evidence-based  medicine;  EBM),  najlepsze

dostępne dane tj. badania randomizowane (randomized clinical trials; RCT) i metaanalizy ilościowe

badań  RCT,  nie  wykazują  jednoznacznej  korzyści  z  noszenia  masek  w  zapobieganiu  infekcji

wirusowych układu oddechowego. To oznacza, że maski są nieskuteczne lub ich skuteczność jest zbyt

mała, aby mogła zostać jednoznacznie wykazana przez naukę. Jest wiele badań nierandomizowanych,

które  sugerują  skuteczność  masek  w  zapobieganiu  COVID-19,  ale  ze  względu  na  liczne  czynniki

zakłócające  nie  powinny  dominować  nad  przedstawionymi  powyżej  dowodami  z  badań

randomizowanych.  Szereg  badań  wskazuje  również,  że  maski  noszone  podczas  zabiegów

chirurgicznych nie chronią przed zanieczyszczeniem infekcyjnym rany.  Przyczyny braku lub  niskiej

skuteczności masek mogą leżeć w m.in. (1) istotnym udziale drogi aerozolowej w transmisji SARS-

CoV-2  (niewystarczająco  skuteczna  filtracja),  (2)  nieszczelności  generujących  silne  strumienie

powietrza  w bok,  do  tyłu  i  w górę  od osoby  noszącej  maskę,  (3)  niskim ryzyku zarażenia  się  w

przelotnym  kontakcie  w przestrzeni  publicznej, od  osoby  bezobjawowej,  w przestrzeni  otwartej  i

braku  efektywnego  zatrzymywania  aerozolu  w  przestrzeniach  zamkniętych,  (4)  nieprawidłowym

użytkowaniu  i  niewystarczającej  dyscyplinie noszenia,  (5)  zwiększaniu  ryzyka infekcji.  Nie brakuje

badań wskazujących na istotne klinicznie niepożądane skutki  medyczne noszenia masek, takie jak

zespół wyczerpania wywołanego maską (Mask-Induced ExhausAon Syndrome; MIES) i odchylenia od

normy parametrów fizjologicznych. Masowe stosowanie masek (1) generuje istotne straty zdrowotne

przy braku lub niewielkiej skuteczności, (2) nie jest kosztowo-efektywne, (3) rodzi szereg wątpliwości

etycznych  i  prawnych,  (4)  stanowi  istotne  zagrożenie  ekologiczne  i  (5)  nieuzasadnione  skalą

zagrożenia  epidemiologicznego.  Jest  zatem  wysoce  prawdopodobne,  że  straty  (zdrowotne,

ekonomiczne, ekologiczne) wynikające z masowego stosowania masek (zarówno w przestrzeniach

otwartych, jak i zamkniętych) przewyższają jakiekolwiek potencjalne korzyści. 

OCENA SKUTECZNOŚCI

1. Podstawą  oceny  każdej  interwencji  medycznej  są  randomizowane  badania  kliniczne  (RCT):

„Doświadczenie kliniczne lub badania obserwacyjne nigdy nie powinny być wykorzystywane jako

jedyna podstawa oceny efektów interwencji — zawsze potrzebne są randomizowane badania

kliniczne (RCT)” [Jakobsen 2013, Meldrum 2000]

2. Powyższa reguła odnosi się również do masek, co zostało potwierdzone przez m.in.:

a. Xiao  2020:  „Naszym  celem  było  zidentyfikowanie  randomizowanych  badań

kontrolowanych (RCT) (…) dla każdego z tych środków [ochrony indywidualnej, w tym

masek], ponieważ RCT zapewniają najwyższą jakość dowodów”;

b. Dugré  2020:  "Badania  obserwacyjne  są  obarczone  wysokim  ryzykiem  błędu,  bo

używanie  masek  może  po  prostu  porównywać  bardziej  ostrożnych  do  mniej

ostrożnych ludzi. Aby określić rzeczywisty wpływ masek na zapobieganie zakażeniom,

wymagane są dane z RCT"
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c. Tabatabaeizadeh  2021:  „Niezbędne  są  dobrze  zaprojektowane  na  całym  świecie

badania, takie jak randomizowane badania kontrolne, w celu oceny najlepszych opcji

ochrony przed SARS-CoV-2”

3. Do rzetelnej naukowej oceny skuteczności noszenia masek niezbędne jest przeprowadzenie RCT

uwzględniającego „zakażenie  potwierdzone laboratoryjnie”,  ponieważ  (1)  skuteczność  masek

jest relatywnie niewielka w porównaniu z innymi znanymi i nieznanymi czynnikami, (2) są duże

różnice  w zakaźności  i  podatności  na  infekcje  w  zależności  od  cech  demograficznych,  (3)  w

każdym badaniu nierandomizowanym i  niekontrolowanym istnieje duże prawdopodobieństwo

błędu  systematycznego  w  pozyskiwaniu  /  selekcji  i  interpretacji  danych,  (4)  badania

nieuwzględniające „zakażenia potwierdzonego laboratoryjnie” („verified outcome”) są bardziej

podatne na stronniczość raportowania [Rancourt 2021a].

4. W momencie  prac  nad niniejszym  opracowaniem w literaturze  naukowej  jest  16 badań RCT

oceniających  skuteczność  masek  w zapobieganiu  transmisji  wirusów układu  oddechowego w

porównaniu  z  kontrolą  (brak  maski)  [Aiello  2010,  Aiello  2012,  Abdin  2005,  Barasheed 2014,

Alfelali  2020, Canini  2010, Macintyre 2009, Macintyre 2016,  Simmerman 2011, Cowling 2008,

Cowling 2009, Suess 2007, Larson 2010, Jacobs 2009, Bundgaard 2021, Abaluck 2021] i tylko w

2/16 prób klinicznych wykazano istotną statystycznie korzyść masek [Barasheed 2014, Abaluck

2021].  Brak  skuteczności wykazano  w  8/8  RCT  oceniających  wpływ  masek  w  warunkach

domowych,  w 4/5 RCT dotyczących skuteczności  noszenia masek  w społeczności  oraz w 1/1

badaniu RCT obejmującym środowisko opieki zdrowotnej. 

5. Wśród dostępnych RCT na temat skuteczności masek tylko 2 próby kliniczne dotyczą wyłącznie

COVID-19 -:

a. Bundgaard 2021 (DANMASK): 4862 uczestników w Danii, którzy zgłosili przebywanie

poza domem przez ponad 3 godziny dziennie; nie stwierdzono statystycznie istotnej

różnicy  między  grupą  otrzymującą  zalecenie  noszenia  maski  chirurgicznej  poza

domem  a  grupą  kontrolną.  Badanie  ma  wiele  ograniczeń,  m.in:  subiektywne

zgłaszanie  przestrzegania  noszenia  masek  przez  uczestników,  nie  zostało

zaprojektowane do stwierdzenia czy maska chroni przed zakażaniem innych osób, nie

uwzględniało czy uczestnicy z dodatnim wynikiem testu na COVID-19 zostali zakażeni

w domu [Liu 2020].

b. Abaluck  2021:  Badanie  obejmuje  342  000  dorosłych  osób  rozrzuconych  po  600

wioskach  w  Bangladeszu.  Umieszczenie  uczestników  badania  grupie  interwencji

zwiększyło  maskowanie  o  28,8%  (z  13,3  do  42,3%).  Uczestnicy  w  wioskach

stanowiących kontrolę (mniejszy poziom  maskowania społeczności)  zgłaszali  o  1%

wyższy  wskaźnik  objawów  choroby  COVID-podobnej  niż  uczestnicy  w  wioskach

objętych interwencją (większy poziom maskowania społeczności). Podobne względne

różnice  w częstości  występowania  odnotowano w przypadku  pierwszorzędowego

punktu końcowego badania, tj. objawowej seroprewalencji (dodatnie wyniki badania

krwi plus objawy COVID-19), przy wskaźnikach prewelencji dla kontroli i interwencji

odpowiednio 0,80% i 0,71% (p=0,043). Badacze przedstawili również wyniki według

rodzaju  maski  stwierdzając,  że  maski  chirurgiczne  zmniejszyły  wskaźniki

seroprewalencji  objawowej  o  0,09%  w  porównaniu  z  grupą  kontrolną  (0,67%  w

porównaniu z  0,76%,  P=0,043),  ale maski  odzieżowe nie  zapewniały  statystycznie

istotnej  redukcji  wskaźnika  (maska  odzieżowa:  0,74%,  kontrola:  0,76%,  p=0,540).

Drugorzędowy  punkt  końcowy,  tj.  objawy  bez  potwierdzenia  serologicznego,
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przemawiał na korzyść maskowania, ale ten punkt końcowy jest wysoce podatny na

błędy systematyczne, a różnica w podgrupie z maską odzieżową, chociaż granicznie

istotna statystycznie, była mniejsza niż 1% (grupa z maską z odzieżową: 7,9% v. 8,6%,

p=0,048).  Zgłaszanie objawów przez społeczności przypisane do maskowania może

być  subiektywne,  a  bardziej  rygorystyczny  punkt  końcowy  uwzględniający

potwierdzenie  laboratoryjne  diagnozy  nie  wykazał  żadnych  korzyści.  Badanie

przeprowadzone  w  Bangladeszu  odnosi  się  do  wyjątkowych  warunków  regionu.

Naturalna odporność  na początku  badania  była  bardzo  niska ze względu na małą

liczbę przypadków, szczepienia były w dużej mierze nieobecne, a dzieci i szkoły nie

zostały  uwzględnione [Liu  2021].  Według  niezależnej  analizy  dr Denisa  Rancourta

(ponad 100 artykułów w recenzowanych periodykach naukowych, wskaźnik Hirscha =

39),  badanie  Abaluck  2021  jest  wadliwe  i  nie  powinno  być  brane  pod  uwagę  w

decyzjach dotyczących zdrowia publicznego [Rancourt 2021]. 

6. Jeszcze  wyżej  w  hierarchii  dowodów  zgodnie  z  medycyną  opartą  na  dowodach  naukowych

(Evidence-based  medicine,  EBM)  znajdują  się  metaanalizy,  w  szczególności  metaanalizy

ilościowe obejmujące badania RCT [Murad 2016].

7. Na dzień prac nad niniejszym raportem w literaturze naukowej jest  17 ilościowych dowodów

meta-analitycznych dotyczących  skuteczności  stosowania  masek  w  zapobieganiu  infekcjom

wirusowym dróg oddechowych. Z 17 metaanaliz ilościowych 5 jest niejednoznacznych [Aggarwal

2020,  Jefferson 2020,  Perski  2020,  Abdullah 2020,  Nanda 2021]  i  3  krytyczne  [Gómez-Ochoa

2021,  Wang  2020,  Xiao  2020]  co  do tego,  czy  dowody  popierają  publiczne zalecenie masek.

Pozostałe 9 metaanaliz popierało maski w przestrzeni publicznej na  ograniczonych dowodach,

głównie na podstawie zasady ostrożności (oparta na założeniu, że maski mogą pomóc, a raczej

nie zaszkodzą – oraz na podstawie obserwacji lub innych dowodów pośrednich) [Brainard 2020,

Chaabna 2020, Chu 2020, Liang 2020, Ollila 2020, Li 2021, Tabatabaeizad 2020, Coclite 2020, Talic

2021]. 

8. Należy podkreślić, że metaanaliza  Jefferson 2020 to jedyne opracowanie tego typu o wysokim

stopniu  jakości  według  kryteriów AMSTAR 2  [FHI  2021],  dlatego wniosek  autorów  tej  pracy

powinien mieć szczególne znaczenie:  „Nie ma pewności co do skuteczności  masek” [Jefferson

2020]. 

9. Z uwagi na powyższe, korzyść z noszenia masek jest zbyt mała, aby mogła zostać wykryta przez

naukę. Dlatego domniemanie, że maski działają, jest błędne.

10. Na początku  pandemii  COVID-19  powyższy  wniosek  był  zgodny  z  opinią  wielu  decydentów,

lekarzy i ekspertów:

a. Minister  Zdrowia  prof.  Łukasz  Szumowski:  „Maseczki  nie  pomagają.  Nie  wiem

czemu ludzie je noszą” [Szumowski 2020]

b. Marszałek  Senatu  prof.  Tomasz  Grodzki  (lekarz  pulmonolog):  „W obronie przed

koronawirusem ważne jest,  żeby często  dezynfekować ręce  i  nosić  maseczki,  gdy

jesteśmy zakatarzeni lub czujemy się ”grypowo’’ [Grodzki 2020]

c. Dr  hab.  n.  med.  Jarosław  Pinkas:  „Maseczki  nie  chronią  przed  zarażeniem

koronawirusem! Noszenie ich przez osoby zdrowe jest kompletnie bezsensowne. Są

one  dla  osób  chorych  właśnie  po to,  aby  nie zarażały  innych.  Natomiast  nie  ma

żadnego powodu, aby w naszym klimacie, w naszym kraju nosiły je osoby zdrowe”

[Pinkas 2020]
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d. Doktor  Maciej  Niwiński,  przewodniczący  Zarządu  Regionu  Śląskiego  OZZL:  „Źle

użyta maseczka staje się bombą biologiczną.  Szkodzi  zamiast pomagać”  [Niwiński

2020]

e. Dr  Tomasz  Ozorowski,  mikrobiolog,  były  prezes  Stowarzyszenia  Epidemiologii

Szpitalnej i przewodniczący Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych:  „To daje złudne

poczucie  bezpieczeństwa.  Może  też  prowadzić  do  sytuacji,  w  której  maseczki

zwiększą  ryzyko  zakażenia,  ponieważ  nie  potrafimy  z  nich  poprawnie  korzystać.

Dlatego nie powinniśmy robić tego w taki sposób, że nosimy je wszyscy” [Ozorowski

2020]

f. Minister  Zdrowia  Holandii,  Tamary  van  Ark:  „Ponieważ  z  medycznego  punktu

widzenia  NIE  MA  UDOWODNIONEJ  SKUTECZNOŚCI  maseczek,  rada  ministrów

zdecydowała,  że  nie  będzie  ogólnokrajowego  obowiązku  noszenia  maseczek

niemedycznych” [van Ark 2020]

g. Wirusolog prof. Włodzimierz Gut: „Maska masce nie jest równa. Te chirurgiczne czy

bawełniane mają chronić nasze usta i nos, żebyśmy ich nie dotykali. Pamiętajmy, że

maseczka nie gwarantuje, że nie zarazimy się wirusem. Odkryte zostają nasze oczy, a

przez nie też może przedostać się wirus” [Gut 2020]

Należy  podkreślić,  że  od  czasu  powyższych  wypowiedzi  nie  pojawiło  się  żadne  przełomowe

wysokiej  jakości  badanie,  które  uzasadniałoby  zmianę  zdania  w  kwesAi  zasadności  noszenia

masek w okresie pandemii COVID-19 [patrz punkty 1-10]. 

11. Ostatnio w mediach duży rozgłos uzyskała metaanaliza opublikowana na łamach BriAsh Medical

Journal [Talic 2021]. Wyniki tej pracy sugerują, że maski redukują częstość występowania COVID-

19 o 53%. Należy zwrócić uwagę, że wspomniana metaanaliza dla masek uwzględnia tylko jedno

badanie randomizowane [Bundagaard 2021] (które nie wykazało istotnej statystycznie korzyści),

a pozostałe uwzględnione w analizie badania to eksperymenty obserwacyjne o niższej wartości

naukowej.  Dlatego  wnioski  z  tej  publikacji  stoją  w  sprzeczności  z  wnioskami  z  przeglądu

systematycznego literatury obejmującej badania wyłącznie randomizowane [patrz punkt 7]

12. Najlepsze dostępne dowody naukowe na skuteczność  masek w większości  dotyczą  innych niż

SARS-CoV-2  wirusów  układu  oddechowego.  Należy  jednak  podkreślić,  że  w  kontekście

mechanizmu  działania  masek  ma  to  marginalne  znaczenie,  ze  względu  na  podobną  drogę

transmisji  (aerozolową)  wirusów  układu  oddechowego  [Wang  2021].  Chociaż  SARS-CoV-2

charakteryzuje  się  większą  zakaźnością  (wyższy  współczynnik  R0)  [Liu  2021],  to  metaanaliza

opierająca  się  wyłącznie  na  RCT  i  dotycząca  stricte SARS-CoV-2  nie  potwierdziła  istotnej

statystycznie korzyści dla masek [Coclite 2021], chociaż podkreśliła konieczność przeprowadzenia

kolejnych wysokiej jakości badań RCT. 

13. Nie  ma  badań  dotyczących  skuteczności  masek  w  następujących  przypadkach:  zdarzenia

niepożądane,  zgony, nasilenie choroby wirusowej, absencja,  przyjęcie do szpitala i  powikłania

związane z chorobą [FHI 2021a]

14. Spośród 15 jakościowych przeglądów systematycznych 7 stwierdza, że dowody na stosowanie

maskowania  społeczności  są  słabe  [Chou 2020,  Taminato 2020,  Benkouiten  2014,  Mostafaei

2020,  bin-Reza  2012,  Cowling  2010,  Qaseem  2020],  7  ostrożnie  stwierdza,  że  korzyści  z

maskowania  przewyższają  ryzyko  w różnych  warunkach,  często  przyznając,  że  dowody  mają

jedynie niską lub umiarkowaną jakość [Howard 2021,  Jain 2020,  Santos 2020, Chandini 2020,

Abboah-Offei 2020, Smith 2020, Camargo 2020], oraz jeden jednoznacznie stwierdza, że maski są

korzystne [Gupta 2020].  Pomimo różnych wniosków, te 16 przeglądów jakościowych w dużej
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mierze nic nowego nie wnosi i głównie ocenia dowody już omówione powyżej. Metaanalizy w

dużej  mierze  analizowały  te  same  RCT,  ale  wykorzystywały  różne  metodologie,  a  czasem

obejmowały  różne  badania  obserwacyjne  inne  niż  RCT.  W  warunkach  noszenia  masek  w

społeczności, większość prac dotyczyła stosowania masek chirurgicznych, a nie odzieżowych [Liu

2021].

15. Nie  wykazano  związku   między  obowiązkiem  lub  używaniem  masek  a  zmniejszonym

rozprzestrzenianiem się COVID-19 w USA [Guerra 2021].

16. Światowa  Organizacja  Zdrowia (WHO),  Centrum  ds.  Kontroli  Chorób (CDC)  i  Europejskie

Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) przyznają, że dowody na skuteczność masek

są niewystarczające:

a. ECDC,  15.02.2021:  „Dowody  dotyczące  skuteczności  masek  medycznych  w

zapobieganiu  COVID-19  w  społeczności  są  zgodne  w  zakresie  niewielkiego  lub

umiarkowanego efektu ochronnego, ale  nadal istnieją znaczące niepewności co do

wielkości tego efektu. Dowody na skuteczność niemedycznych masek, osłon twarzy i

respiratorów w społeczności są skąpe i bardzo mało wiarygodne” [ECDC 2021]

b. WHO,  01.12.2020:  „Obecnie  istnieją  tylko  ograniczone  i  niespójne  dowody na

poparcie  skuteczności  powszechnego  noszenia  masek  przez  osoby  zdrowe  w

społeczności w celu zapobiegania infekcjom wirusowym dróg oddechowych, w tym

SARS-CoV-2” [WHO 2020]

c. Ma[hews  2021:  „Mimo  braku  dowodów  z  badań  RCT,  które  wskazywałyby  na

dodatkowy  wpływ  masek  na  łagodzenie  transmisji  SARS-CoV-2,  CDC  zaleciło

stosowanie masek w miejscach publicznych dla efektu ochronnego, nie tylko w celu

kontroli źródła zakażenia (wśród osób z objawami), ale także dla osób zdrowych”

Takie decyzje światowych i krajowych agencji ds. zdrowia sprawiły, że autorzy wielu publikacji,

pomimo  braku  twardych  dowodów  naukowych,  odważniej  w  swoich  pracach  formułowali

wnioski zgodne z przyjętą przez te agencje narracją.

17. Dowody  mechanistyczne (zestawione  w  publikacjach  Liu  2020  i  GOV.UK 2020)  wskazują  na

wyraźną korzyść stosowania masek, ale opierają się na zastępczych punktach końcowych (takich

jak dyspersja kropli) jako czynnikach pośredniczących w przenoszeniu choroby. Nie odpowiadają

również  na  pytanie,  czy  obserwowane  korzyści  będą  istotne  klinicznie  w  odniesieniu  do

potwierdzonych  laboratoryjnie  infekcji  przy  licznych  czynnikach  behawioralnych  obecnych  w

warunkach rzeczywistych [Liu 2020].

18. Jest wiele badań nierandomizowanych [Lyu 2020, Hatzius 2020, Van Dyke 2020, Chernozhukov

2021,  Karaivanov 2021,  Mitze 2020, Gallaway 2020,  Cheng 2020, Wang 2020,  Joo 2020,  Guy

2021,  Adjodah 2021,  Leffler 2020,  Seres 2020,  Daisuke  2020,  Kenyon 2020,  Freedman 2020,

Payne  2020,  Kwon 2021,  Rader  2021,  Leech 2021,  Aravindakshan 2021,  Cheng  2020],  które

sugerują  skuteczność  masek  w  zapobieganiu  COVID-19,  ale  ze  względu  na  liczne  czynniki

zakłócające  nie  powinny  dominować  nad  przedstawionymi  powyżej  dowodami  z  badań

randomizowanych.  „Bez  randomizacji  eksperymenty  naturalne  i  inne  dowody  obserwacyjne

[dotyczące masek – przyp. autora] dostarczają jedynie słabych dowodów na skuteczność. Nawet

jeśli wykazują znaczące różnice we wskaźnikach infekcji, to porównywane grupy mogą nie mieć

podobnych  cech,  co  uniemożliwia  wnioskowanie  przyczynowe.  Na  przykład  porównania

geograficzne  nie  uwzględniają  możliwości,  że  w  lokalizacjach,  w  których  decydenci  mają

wystarczające  poparcie  polityczne,  aby  wprowadzić  obowiązek  maskowania,  populacje

prawdopodobnie  będą  mieć  różne  nastawienie  do  COVID-19,  które  mogłyby  wpłynąć  na



Opracował: Dr n. med. Piotr Witczak 

zachowanie  inne  niż noszenie masek.  W 4  eksperymentach naturalnych zmierzono  wskaźniki

używania masek, ale każdy z nich opierał się na zgłoszonych ankietach, które są podatne na

uprzedzenia i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego zachowania. Na przykład jedno z badań

wykazało, że podczas gdy tylko 12% ankietowanych osób przyznało się do nienoszenia maski, u

90%  zaobserwowano,  że  jej  nie  nosi,  co  autorzy  opisali  jako  „dużą  i  statystycznie  istotną

rozbieżność”. Niższe wskaźniki zachorowań po wprowadzeniu nakazów maskowania mogą być

spowodowane  różnicami  skłonności  do  reagowania  na  nowe  informacje,  na  przykład

zwiększeniem higieny rąk, dobrowolnymi ograniczeniami biznesowymi, oddaleniem fizycznym lub

skróceniem  czasu  przebywania  poza  domem  lub  uczestnictwa  w  niektórych  czynnościach.

Możliwe, że nakazy masek zmniejszają wskaźniki infekcji w wyniku komunikatów w mediach lub

oświadczeń  urzędników  zdrowia  publicznego,  które  zwiększają  świadomość  publiczną,  lub

zmniejszają  chęć osób do pokazywania się  w  przestrzeni  publicznej,  w których wymagane są

maski,  niż  poprzez  bezpośredni  efekt  masek  w  zakresie  ograniczania  transmisji  wirusa  w

miejscach publicznych” [Liu 2021]

19. Niektóre  modele popierają  maskowanie  społeczności  sugerując  duże  korzystne  efekty

[Eikenberry 2020, Stu[ 2020], ale opierają się na zbyt optymistycznych założeniach, że maski

zmniejszają transmisję  SARS-CoV-2 o  40–50% [Gakidou 2020,  IHME 2021,  Filonets  2021],  bez

wystarczającego poparcia w istniejących danych [patrz punkty 1-13]. 

20. W  oficjalnym  dokumencie  opublikowanym  przez  rząd  Wielkiej  Brytanii  „podsumowano

dotychczasowe dowody dotyczące  stosowania masek  w społeczności  w zakresie przenoszenia

SARS-CoV-2” [GOV.UK 2020]:

a. „Dowody pośrednie

i. Badania  mechanistyczne nad  wpływem stosowania  masek  na  wydalanie

wirusa u pacjentów z objawami obejmują niewielu pacjentów, ale pokazują,

że maski zmniejszają wydalanie zakaźnych cząstek, a zatem mogą zmniejszać

przenoszenie, jeśli są noszone przez osoby zakażone.

ii. Modele mają charakter teoretyczny i w dużym stopniu zależą od wstępnych

założeń  skuteczności  maski.  Zgłaszają  potencjalną  dużą  korzyść  z

uniwersalnego  noszenia  masek,  zwłaszcza  jeśli  zakłada  się,  że  maski  są

wysoce  skuteczne.  W  kontekście  ograniczonej  dostępności  masek  modele

sugerują, że podaż powinna być ukierunkowana na objawowych pacjentów

zakaźnych i tych z wysokim ryzykiem ciężkiej choroby

b. Dowody bezpośrednie

i. Istnieją słabe dowody   na to,  że używanie masek przez osoby z  objawami

może zmniejszyć transmisję.

ii. Dowody  z  randomizowanych  badań  nie  wykazują  ochronnego  działania

masek w warunkach środowiskowych,  ale często  ma  na  nie wpływ niska

dyscyplina noszenia.

iii. Dowody  z  badań  obserwacyjnych  zwykle  potwierdzają  ochronny  efekt

noszenia  masek  w społeczności,  ale  wyniki  są  niejednorodne  i  podlegają

poważnym błędom i pozostałym zakłóceniom”

21. Dlaczego  najlepsze  dostępne  dowody  (RCT  i  metaanalizy)  oceniające  skuteczność  masek  w

zapobieganiu infekcji wirusowych nie wykazują jednoznacznej korzyści?

a. Istotny  udział  drogi  aerozolowej  w  transmisji  SARS-CoV-2 [Jayaweera  2020,

Klompas 2020, Anderson 2020, Fears 2020, Morawska 2020]. Powietrze wyrzucane z
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płuc przenika przez maskę lub opływa jej krawędzie, wraz z nim aerozole [Liu 2021].

Krople aerozolu <10 µm odparowują zanim spadną na ziemię [Mi[al 2020, Shiu 2019,

Tang 2006].  Kiedy mniejsze  cząsteczki  wyparują,  mogą  pozostawać zawieszone  w

powietrzu przez długi czas i być wdychane, potencjalnie powodując infekcję głębiej w

drogach  oddechowych  i  przy  niższych  stężeniach.  Są  preferencyjnie  generowane

podczas zdarzeń oddechowych o większej prędkości, takich jak kaszel i kichanie, przy

czym w jednym badaniu stwierdzono, że 99,9% cząstek emitowanych przez osoby z

przeziębieniem podczas kaszlu miało średnicę <5 µm, a inne wykazało, że ponad 97%

kropelek emitowanych przez zdrowych ochotników w badaniu miało średnicę <1 µm.

Stwierdzono, że wydychane cząstki o średnicy <5 µm przenoszą większość wirusa w

wydychanym  oddechu  człowieka  oraz  u  pacjentów  z  infekcjami  górnych  dróg

oddechowych,  a pacjenci  emitują znacznie większą liczbę podczas  choroby niż po

wyzdrowieniu. Istotny ładunek wirusa może być wydychany na nośnikach mniejszych

niż 1 µm, a skuteczność  filtracji  masek odzieżowych/chirurgicznych dla cząstek tej

wielkości może być w zakresie 0-55% [Liu 2021].

b. Maski chirurgiczne i odzieżowe mogą generować silne strumienie powietrza w bok,

do tyłu i w górę od osoby noszącej maskę. Osoby przebywające za osobą noszącą

maskę mogą być bardziej narażone na aerosol wydychany przez osobę zamaskowaną

w porównaniu z osobą bez maski [Viola 2021]

c. Nie  wykazano  różnic  w skuteczności  między  maskami  N95  i  chirurgicznymi,  co

sugeruje niewystarczające blokowanie kropel i cząstek aerozolu. Trzy badania RCT

[Loeb 2009, Chandini 2013, Radonovich 2019], 5 metaanaliz [Long 2020, Bartoszko

2020,  Jefferson  2020,  Smith  2016,  Barycka  2020]  i  1  prospektywne  badanie

kohortowe [Haller 2021] nie wykazały istotnych statystycznie różnic między maskami

chirurgicznymi a N95 pod względem ochrony przed infekcjami dróg oddechowych.

Jedno  badanie  wskazało,  że  maski  N95  zapewniają  lepszą  ochronę  niż  maski

medyczne wobec zgłaszanych przez noszących maski objawów klinicznych choroby

układu  oddechowego,  z  wyjątkiem  grypopodobnych  (Influenza-like  ilness,  ILI)

[Offeddu 2017].  Według  dr  Denisa  Rancourta:  „Gdyby noszenie  maski  przynosiło

jakiekolwiek korzyści ze względu na blokowanie kropel i cząstek aerozolu, to noszenie

respiratora  (n95)  powinno  przynieść  większe  korzyści  w  porównaniu  z  maską

chirurgiczną,  ale  kilka  dużych  metaanaliz  i  RCT,  udowodniły,  że  nie  ma  takiej

względnej korzyści” [Rancourt 2021]

d. Maski FFP2  są przede wszystkim maskami do ochrony przed pyłem i używa się ich

głównie  na  budowach.  Według  Niemieckiego  Towarzystwa  Higieny  Szpitalnej

obowiązkowe maski FFP2 bardziej szkodzą niż pomagają [NTHS 2021]

e. Niskie  ryzyko  zarażenia  się  w  przelotnym  kontakcie  w  przestrzeni  publicznej.

„Organy odpowiedzialne za zdrowie publiczne definiują znaczną ekspozycję na Covid-

19 jako kontakt twarzą w twarz w odległości 6 stóp z pacjentem z objawowym Covid-

19, który utrzymuje się przez co najmniej kilka minut (a niektórzy mówią, że dłużej niż

10 minut lub nawet 30 minut). Szansa na złapanie covid-19 z przelotnej interakcji w

przestrzeni publicznej jest zatem minimalna” [Klompas 2020]

f. Niskie ryzyko zakażenia się od osoby bezobjawowej. Osoby bezobjawowe rzadko

transmitują wirusa [Cao 2020,  Gao 2020,  Cheng 2020]  i  dzieje się to  zazwyczaj  w

gospodarstwach  domowych,  a  nie  przestrzeniach  publicznych  [Zhang  2020,
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Thompson 2021], a kiedy bezobjawowy zaraża to przebieg infekcji u osoby zarażonej

jest łagodny [Zhang 2020]. Bezobjawową transmisję podważa również fakt, że osoby

bezobjawowe  mają  wykrywalne  komórki  odpornościowe  T  pamięci  specyficzne

wobec  SARS-CoV-2  po  ekspozycji  na  wirusa,  co  kłóci  się  z  istotnym  ryzykiem

nosicielstwa i  rozprzestrzeniania  wirusa  na  inne  osoby  [Wang  2021].  W Wielkiej

Brytanii organ doradczy „ScienAfic Advisory Group for Emergencies” zalecił odejście

od testowania  osób bezobjawowych sugerując,  że  większy  udział  w  ograniczeniu

transmisji  będzie miała diagnostyka osób wyłącznie objawowych [GOV.UK 2020a].

Ilość wirusa w wykasływanym powietrzu jest od  tysiąca do dziesięciu tysięcy razy

mniejsza niż w wymazach [Leung 2020], co odpowiada 10-14 cyklom rt-PCR. Zatem

dodatni wynik na podstawie wymazu przy Ct równym 20 odpowiada wartości Ct 30-

34  dla  wykasłanego  powietrza.  Zakażenia  ludzi  są  praktycznie  niemożliwe  przy

dodatnich  wynikach  testu  rt-PCR dla  wartościach  Ct  wynoszącej  33-34  [La  Scola

2020].  W  świetle  tych  doniesień  zakaźność  osoby  bezobjawowej  jest  mało

prawdopodobna.

g. Niskie  ryzyko  zakażenia  się  w  przestrzeni  otwartej  (liczba  zakażeń,  do  których

dochodzi na zewnątrz wynosi <1%) [Bulfone 2021, Razani 2021, IrishTimes 2021]

h. Do  powyższych  argumentów  należy  dodać  nieprawidłowe  użytkowanie  i

niewystarczająca  dyscyplina  noszenia  .  Na ogół  społeczność  nie  zmienia  masek

odpowiednio często, dotyka gołą dłonią jej zewnętrzną część, wielokrotnie używa tej

samej maski przechowując ją w brudnych miejscach,  stosuje je w niesprzyjających

warunkach  atmosferycznych,  maski  zazwyczaj  są  niedopasowane  do  konturów

twarzy [patrz: BEZPIECZEŃSTWO].

i. Niektóre  dowody  sugerują,  że  maski  zwiększają  wskaźniki  infekcji [patrz:

BEZPIECZEŃSTWO]

22. Szereg  badań  wskazuje,  że  maski  nie  chronią  przed  zanieczyszczeniem  infekcyjnym  podczas

zabiegu: 

i. Skinner 2001: „Dowody na zaprzestanie stosowania chirurgicznych masek na

twarz wydają się być silniejsze niż dowody dostępne na poparcie ich dalszego

stosowania”

ii. Lahme  2001:  „maski  chirurgiczne  noszone  przez  pacjentów  podczas

znieczulenia  regionalnego  nie  zmniejszały  stężenia  bakterii  przenoszonych

drogą powietrzną nad polem operacyjnym w naszym badaniu. Dlatego są

zbędne”

iii. Figueiredo 2001: w ciągu pięciu lat wykonywania dializ otrzewnowych bez

masek, częstość występowania zapalenia otrzewnej na oddziale nie różniła

się od częstości występowania zapalenia otrzewnej w szpitalach, w których

używano masek.

iv. Bahli  2009: „nie  zaobserwowano  żadnej  znaczącej  różnicy  w  częstości

występowania infekcji ran pooperacyjnych między grupami operowanych w

maskach a grupami operowanymi bez masek”

v. Sellden  2010: „Nasza  decyzja,  aby  nie  wymagać  już  rutynowych  masek

chirurgicznych dla personelu, który nie jest oczyszczony przed operacją, jest

odejściem od powszechnej praktyki. Ale dowody na poparcie tej praktyki nie

istnieją”
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vi. Webster  2010: „Wskaźniki  infekcji  w  miejscu  operacji  nie  wzrosły,  gdy

nieoczyszczony personel sali operacyjnej nie nosił maski”

vii. Carøe  2014: przegląd  literatury:  4  badania  obejmujące  łącznie  6006

uczestników):  „żadne  z  4  badań  nie  wykazało  różnicy  w  liczbie  infekcji

pooperacyjnych, niezależnie od tego, czy używano maski chirurgicznej, czy

nie”

viii. Salassa 2014: „nie ma dowodów na to, że środki te  [oczyszczanie, maski  i

okrycia  głowy] zmniejszają  częstość  występowania  infekcji  w  miejscu

zabiegowym”

ix. Vincent  2016 (przegląd  literatury:  3  badania  obejmujące  łącznie  2113

uczestników): „W żadnym z badań nie było statystycznie istotnej różnicy w

częstości zakażeń między grupą maskowaną i niemaskowaną”

x. Da  Zhou  2015 (przegląd  literatury:  3  badania  obejmujące  łącznie  3940

uczestników): „Brakuje istotnych dowodów na poparcie twierdzeń, że maski

chronią pacjenta lub chirurga przed zanieczyszczeniem infekcyjnym”
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OCENA BEZPIECZEŃSTWA

1. Poniżej lista przykładowych skutków ubocznych noszenia masek raportowana w literaturze

naukowej:

a. Ogół  populacji: dyskomfort  i  irytacja,  duszność,  skutki  psychologiczne,  wpływ na

komunikację, zagrożenie ze strony wdychania i rozprzestrzeniania zanieczyszczeń z

maski (w tym włókien i materiału biologicznego), zwiększone ryzyko infekcji, wzrost

wiremii  i  nasilenia  infekcji,  niedotlenienie,  hiperkapnia,  zwiększona  kwasowość  i

toksyczność,  aktywacja  lęku i  reakcji  na stres,  wzrost poziomu hormonów stresu,

immunosupresja, zmęczenie, pogorszenie zdolności poznawczych, zwiększone ryzyko

infekcji, depresja, wpływ na tętno, stres termiczny, negatywny wpływ na parametry

wysiłkowe,  negatywny  wpływ na  podstawowe potrzeby  psychologiczne  jednostki,

negatywny  wpływ  na  funkcje  fizjologiczne  górnych  dróg  oddechowych,  stany

zapalne,  fałszywe poczucie  bezpieczeństwa,  negatywne konsekwencje  dla  osób  z

ubytkiem słuchu, większe rozprzestrzenianie zanieczyszczonego powietrza (w masce

oddychamy częściej i  głębiej),  ryzyko wprowadzenia wirusa do organizmu poprzez

wielokrotne użycie i niewłaściwe zdejmowanie masek, wydychane powietrze dostaje

się  do  oczu,  co  generuje  impuls  do  ich  dotykania,  materiały  tekstylne  w

odzieży/maskach stosowanych do zakrywania ust i  nosa mogą zawierać  szkodliwe

chemikalia  i  barwniki,  np.  formaldehyd,  ekspozycja  płuc  na  nanocząsteczki

(nanomateriały  w  maskach  obejmują  dwutlenek  miedzi,  węgiel,  grafen,

nanodiamenty,  nanosrebro  i  dwutlenek  tytanu;  poważne  skutki  uboczne  u  ludzi

wynikające  z  wdychania  nanocząsteczek  srebra  obejmują  niewydolność  płuc,
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przyspieszenie akcji  serca i obniżone tętnicze ciśnienie tlenu we krwi), zwiększone

ryzyko  upadku  (zaburzenia  pola  widzenia  peryferyjnego,  parujące  okulary),

wdychanie mikroplasAku pochodzącego z maski [1-35].

b. Dzieci: rozdrażnienie,  ból  głowy  (w  tym  migreny),  problem  z  koncentracją,

pogorszenie nastroju, niechęć do wyjścia do szkoły/przedszkola, złe samopoczucie,

pogorszenie  zdolności  uczenia  się,  senność  i  zmęczenie,  ograniczenie  mimiki

emocjonalnej,  negatywny  wpływ  na  socjalizację  i  nabywanie  umiejętności

społecznych,  problem z komunikacją werbalną i emocjonalną  niemowlę/dziecko –

rodzic,  utrudnione przyswajanie  mowy i  języka  (małe  dzieci,  dzieci,  które częściej

czytają  z  ruchu  warg,  mają  lepsze  umiejętności  językowe,  gdy  są  starsze),

nieprawidłowy wzrost i kątowanie ucha zewnętrznego (odstawanie uszu) [34, 36-40].

c. Personel medyczny: bóle głowy, mniejsza wydolność pracy, problemy z oddychaniem

i  upośledzenie  funkcji  poznawczych,  podniesienie  temperatury  ciała,  nasilone

pocenie  się,  wzmożony  niepokój  i  zmęczenie,  urazy  uciskowe,  choroby  skóry,

zwiększona podatność na infekcje [34,41-55].

2. Przegląd 65 badań oceniający niepożądane skutki medyczne masek [57]:

a. „skutki uboczne masek mają znaczenie kliniczne”

b. „zarówno  zdrowi,  jak  i  chorzy  ludzie  mogą  doświadczać  zespołu  wyczerpania

wywołanego  maską  (Mask-Induced  ExhausOon  Syndrome,  MIES)  z  typowymi

zmianami i objawami, które często są obserwowane łącznie”, takie jak:

i. zwiększenie objętości przestrzeni martwej oddychania (4 badania)

ii. wzrost oporu oddechowego (4 badania)

iii. zrost stężenia dwutlenku węgla we krwi (15 badań)

iv. zmniejszenie saturacji, duszność i trudność w oddychaniu (25 badań)

v. przyspieszona akcja serca (4 badania)

vi. wzrost ciśnienia krwi (2 badania)

vii. zmniejszenie wydolności sercowo-płucnej (1 badanie)

viii. wzrost częstości oddechów (6 badań)

ix. ból głowy (9 badań)

x. zawroty głowy (2 badania)

xi. uczucie gorąca i wzmożone pocenie (9 badań)

xii. zmniejszona zdolność koncentracji (1 badanie)

xiii. zmniejszona zdolność myślenia (2 badania)

xiv. senność (5 badań)

xv. spadek empaOi (1 badanie)

xvi. pogorszenie funkcji bariery skórnej (3 badania) ze swędzeniem (9 badań)

xvii. trądzik, zmiany skórne i podrażnienia (3 badania)

xviii. ogólne zmęczenie i wyczerpanie (9 badań)

c. „Noszenie  masek  nie  powoduje  konsekwentnie  klinicznych  odchyleń  od  normy

parametrów fizjologicznych, ale zgodnie z literaturą naukową należy spodziewać się

długotrwałych konsekwencji patologicznych o znaczeniu klinicznym (…) zmian, które

nie przekraczają normalnych wartości, ale są uporczywie nawracające, takie jak:

i. wzrost stężenia dwutlenku węgla we krwi (2 badania)

ii. przyspieszona akcja serca (1 badanie)
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iii. przyspieszenie  częstości  oddechów  (2  badania),  które  udokumentowano

podczas noszenia maski (15 badań)

iv. długotrwałe generowanie nadciśnienia tętniczego (2 badania), miażdżycy i

choroby wieńcowej oraz chorób neurologicznych (5 badań)”

d. „Przedłużone  noszenie  maski  mogłoby,  zgodnie  z  faktami  i  korelacjami,  które

odkryliśmy,  wywołać  chroniczną  reakcję  na  stres  współczulny  wywołaną  przez

modyfikacje gazometrii i kontrolowaną przez ośrodki mózgowe. To z kolei indukuje i

wyzwala  supresję  odporności  i  zespół  metaboliczny  z  chorobami  sercowo-

naczyniowymi i neurologicznymi”

e. „Znaleźliśmy  nie  tylko  dowody  na  potencjalne  długoterminowe  skutki,  ale  także

dowody na wzrost bezpośrednich krótkoterminowych skutków wraz ze zwiększonym

czasem noszenia maski pod względem skumulowanych efektów dla:

i. zatrzymywania dwutlenku węgla

ii. senności

iii. bólu głowy

iv. uczucia wyczerpania

v. podrażnienia skóry (zaczerwienienie, swędzenie)

vi. zanieczyszczenia mikrobiologicznego (kolonizacja zarazków)”

f. „Teoretycznie  indukowane  przez  maskę  skutki  spadku  stężenia  tlenu  we  krwi  i

wzrostu  poziomu  dwutlenku  węgla  rozciągają  się  na  poziom komórkowy  wraz  z

indukcją  czynnika  transkrypcyjnego  HIF  (czynnik  indukowany  niedotlenieniem)  i

zwiększonym działaniem zapalnym sprzyjającym nowotworom”

g. „Zespół  wyczerpania  wywołanego  maską  kontrastuje  z  definicją  zdrowia  WHO:

„zdrowie to stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu, a nie

tylko brak choroby lub kalectwa”

h. „lekarz  prowadzący  powinien  również  rozważyć  korzyść  i  ryzyko  związane  z

obowiązkiem stosowania maski”

i. „każdy lekarz przysięga, że na pierwszym miejscu stawia zdrowie i godność swojego

pacjenta oraz, nawet pod groźbą, nie może wykorzystywać swojej wiedzy medycznej

do naruszania praw człowieka i wolności obywatelskich”

j. „dalsze  badania  są  szczególnie  pożądane  w  dziedzinie  ginekologii  (płodowej  i

embrionalnej) i pediatrycznej, ponieważ dzieci są grupą wrażliwą, która spotkałaby

się  z  najdłuższymi,  a  tym  samym  najgłębszymi  konsekwencjami  potencjalnie

ryzykownego stosowania maski”

k. „opisane  zmiany  fizjologii  układu  oddechowego  związane  z  maską  mogą  mieć

niekorzystny  wpływ na gazometrię  noszącego,  a w  niektórych przypadkach także

objawiać  się  klinicznie,  a  zatem  mieć  negatywny  wpływ  na  całe  życie  tlenowe,

oddychanie  zewnętrzne  i  wewnętrzne,  wywierający  wpływ  na  różnorodne  układy

narządów  i  procesy  metaboliczne,  z  fizycznymi,  psychologicznymi  i  społecznymi

konsekwencjami dla człowieka”

3. Niektóre dowody sugerują, że maski zwiększają wskaźniki infekcji

a. Według  WHO  noszenie  masek  może  przyspieszyć  rozprzestrzenianie  się  choroby,

poprzez  fałszywe  poczucie  bezpieczeństwa,  które  skłania  osoby  do  rezygnacji  ze

standardowych środków sanitarnych [58]
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b. Używanie masek może zachęcić do zmian behawioralnych, np. angażowanie się w

czynności wysokiego ryzyka [59,60]

c. Osłabienie emisji głosu przez maski może powodować, że użytkownicy będą mówić

głośniej,  co  generuje  większą  ilość  emitowanych  kropel  [61],  omijać  plasAkowe

bariery  podczas  mówienia  lub  skracać dystans,  aby  usłyszeć  lub  być  usłyszanym.

Obawa szczególnie istotna w przypadku osób w podeszłym wieku lub innych osób z

upośledzeniem słuchu, które mogą być również bardziej narażone na ciężką infekcję

COVID19 [62,63]

d. Niektóre maski mogą rozpraszać duże krople na wiele małych kropelek, co „może

mieć efekt przeciwny do zamierzonego” [64]

e. SARS-COV-2 może przetrwać na powierzchni maski nawet tydzień [56], a więc istnieje

ryzyko wprowadzenia wirusa do organizmu poprzez wielokrotne użycie i niewłaściwe

zdejmowanie masek [8], w szczególności, że problemem może być również częstsze

dotykanie twarzy podczas noszenia masek [65]

f. Zanieczyszczenie  rąk  może  wystąpić,  gdy  maski  są  zdejmowane  lub  używane

ponownie  [66,67].  Badania  masek  mogą  zatem  przeszacować  korzyści  i  nie

doszacować  szkody,  ponieważ  większość  zapewnia  badanym  świeże  maski  w

częstych  odstępach czasu,  czasami  włączając  kilka masek  dziennie [68,69].  Czyste

maski  mogą  wchodzić  w  kontakt  z  zanieczyszczonymi  powierzchniami,  takimi  jak

stoły w restauracjach, półki w łazience, zawartość torebek lub kieszenie płaszcza, a

następnie mogą być umieszczane na twarzy [70,71].

4. Maski ograniczają zdolność rozpoznawania emocji. Możliwość zobaczenia ruchów twarzy jest

przydatna nie tylko ze względu na poznanie stanów psychicznych, ale odgrywa również rolę

we wzmacnianiu empaAi [72]
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OCENA KORZYŚCI I STRAT

1. Najlepsze dostępne dane zgodnie z medycyną opartą na dowodach naukowych (EBM) nie 

wykazują jednoznacznej korzyści z powszechnego noszenia masek w zapobieganiu infekcji 

wirusowych [patrz: OCENA SKUTECZNOŚCI]. To oznacza brak lub co najwyżej niewielką 

skuteczność masek w zapobieganiu transmisji wirusów układu oddechowego, w tym SARS-

CoV-2. 

2. Zalecenia dotyczące obowiązku maskowania w oparciu o zasadę ostrożności nie uwzględniają

możliwości, że maski wyrządzają szkody [Greenhalgh 2020]. Wiele badań wskazuje jednak na 

istotne klinicznie skutki uboczne noszenia masek [patrz: OCENA BEZPIECZEŃSTWA]. To 

oznacza, że noszenie masek jest szkodliwe dla zdrowia. 

3. Dane sugerują niskie ryzyka zarażenia się [patrz: OCENA SKUTECZNOŚCI]:
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a. w przelotnym kontakcie w przestrzeni publicznej

b. od osoby bezobjawowej

c. w przestrzeni otwartej

To oznacza, że przez większość czasu użytkowania maski są nieefektywne i potencjalnie 

obciążają zdrowie osoby noszącej.

4. Norweski Instytut Zdrowia Publicznego: „Biorąc pod uwagę obecną niską zachorowalność na 

COVID-19, nawet przy założeniu skuteczności masek, różnica we wskaźnikach infekcji między 

używaniem a nieużywaniem masek byłaby niewielka. Zakładając, że 20% osób zakażonych 

SARS-CoV-2 nie ma objawów i zakładając zmniejszenie ryzyka o 40% w przypadku noszenia 

maski, w obecnej sytuacji epidemiologicznej (kilkanaście przypadków COVID-19 tygodniowo –

przyp. autora) 200 000 osób musiałoby nosić maski, aby zapobiec jednej nowej infekcji 

tygodniowo. [FHI 2020]. Powyższe oszacowanie FHI opiera się na nieaktualnych danych, 

zakłada skuteczność względną masek na poziomie 40% (czego nie potwierdzają badania RCT i

metaanalizy) i dotyczy okresu o bardzo małej liczbie dziennych zakażeń. Według najnowszych

danych 35% osób przechodzi COVID-19 bezobjawowo [Sah 2021]. Uznaje się, że 80% 

przechodzi chorobę bezobjawowo lub łagodnie [Chen 2020, Li 2020, Chan 2020, Wu 2020]. 

To oznacza, że nawet przy wysokiej liczbie dziennych zakażeń, należy spodziewać się 

istotnych strat zdrowotnych przy braku lub co najwyżej niewielkiej korzyści.

5. Maski stanowią poważne zagrożenie ekologiczne:

a. Na całym świecie każdego miesiąca zużywa się 129 miliardów wątpliwej skuteczności

masek i 65 miliardów plasOkowych rękawiczek, wiele z nich trafia do mórz, oceanów, 

lasów i gleby [PoliAcalwire.com 2020]. 

b. „1,5 miliarda masek trafiło w ubiegłym roku do mórz i oceanów. Jak mówią ekolodzy,

już wkrótce w Morzu Śródziemnych może być więcej masek niż meduz” [Klimat.rp.pl 

2021]

c. Tysiące ton jednorazowych masek trafia do naturalnych środowisk na całym świecie; 

gdzie zwiększają pulę mikrowłókna i zanieczyszczenia niebezpiecznymi chemikaliami, 

co może wywoływać poważne skutki dla ich mieszkańców, od bezkręgowców po 

kręgowce, na różnych poziomach systemów biologicznych [Silva 2021]

d. „Maski uwalniają mikroplasOk, który jest bezpośrednio wdychany podczas 

użytkowania lub transportowany przez środowisko. W tym drugim przypadku może 

dojść do adsorbowania zanieczyszczeń chemicznych i tworzenia rezerwuaru dla 

patogennej mikrobioty, a po spożyciu przez organizmy zanieczyszczenia mogą 

przenosić się do wielu narządów, potencjalnie powodując szkodliwe i cytotoksyczne 

skutki” [De-la-Torre 2021]

e. „Szacunki dotyczące wpływu masek na środowisko są zagadką. Według holenderskiej

firmy konsulOngowej Ecochain, ślad węglowy dla jednej maski oddechowej N95 i 

jednej maski odzieżowej wynosi odpowiednio około 50 i 60 gramów ekwiwalentu 

CO2. Jednak biorąc pod uwagę, że maski odzieżowe nadają się do wielokrotnego 

użytku, ich długoterminowy ślad środowiskowy jest znacznie niższy niż w przypadku 

jednorazowych masek chirurgicznych lub respiratorów, nie wspominając o tym, że 

czas rozkładu masek chirurgicznych wynosi około 450 lat. Wpływ na środowisko 

może jednak być nawet większy niż nam się wydaje. The Economist twierdzi, że nie 

tylko zużycie plasOku jednorazowego użytku (zwłaszcza masek, rękawiczek i gogli) 

wzrosło o 250–300% w USA, ale także zmniejszył się recykling plasOku z powodu 
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spadku ceny ropy (co sprawia, że produkcja nowego plasOku jest tańsza) oraz 

anomalie w miejskich procedurach recyklingu spowodowane pandemią” [Silchenko 

2021] 

6. Maski nie są kosztowo-efektywne [Bagepally 2021]. Przy ogólnym założeniu, że maski 

chirurgiczne redukują prawdopodobieństwo zakażenia i zgonu, analiza dla Indii wykazała, iż 

rocznie na każde 1121 unikniętych zakażeń na milion populacji musimy wydać dodatkowo 

360 milionów dolarów, a każdy zyskany dzięki temu rok życia to koszt ok miliona dolarów. 

Brak kosztowej efektywności wynika m.in. z niskiej (i hipotetycznej) skuteczności tego środka 

ochrony indywidualnej oraz niskiego ryzyka związanego z COVID-19 (bazowe ryzyko zgonu, tj.

przy braku interwencji, oszacowano na 0,0074%). To oznacza, że nawet przy założeniu 

istotnej skuteczności masek powszechne ich noszenie w celu ochrony przed COVID-19 

może być nieopłacalne ekonomicznie w kontekście ogólnie przyjętych progów kosztowej 

efektywności dla technologii medycznych. 

7. Implikacje etyczne związane z noszeniem masek przez ogół zdrowej populacji [Royo-

Bordonada 2021]:

a. Ograniczenie wolności jednostki 

b. „Prawdą jest, że polityka zdrowia publicznego czasami wymaga paternalistycznych i 

obowiązkowych środków w celu ochrony zdrowia ludności i zapobiegania chorobom, 

ale środki te należy traktować jako ostateczność, gdy nie można zastosować innych 

nieobowiązkowych środków. Muszą być jednak poparte dowodami i niezbędne do 

osiągnięcia zamierzonych celów zdrowia publicznego, co nie ma miejsca w przypadku

masek w populacji ogólnej”

c. „Zasada ostrożności może uzasadniać zastosowanie środków przymusu, które 

ograniczają wolności jednostki w celu zapobieżenia ewentualnemu poważnemu 

zagrożeniu zdrowia ludności. Jednak ich zastosowanie staje się bardziej wątpliwe, 

gdy stosuje się środki, dla których nie ma wyraźnej relacji korzyści do ryzyka”

d. „Przymus może kolidować z niezbędną sprawiedliwością działań w zakresie zdrowia 

publicznego, chyba że towarzyszą im środki uzupełniające, takie jak bezpłatna 

dystrybucja dotowana przez rząd dla użytkownika końcowego, mająca na celu 

zapewnienie osobom o niskich dochodach możliwości nabycia najbardziej 

odpowiednich masek w odpowiednich ilościach do założonego celu. Ponadto 

obowiązkowemu stosowaniu masek w skali populacji powinny towarzyszyć kampanie

w środkach masowego przekazu wyjaśniające, jak używać masek, jaki rodzaj jest 

najbardziej odpowiedni w każdym przypadku oraz jakie są potencjalne korzyści i 

zagrożenia związane z ich stosowaniem przez ogólnie zdrową populację”

e. „Obowiązek noszenia maski może prowadzić do tego, że osoby, które jej nie noszą, 

będą napiętnowane społecznie, a ostatecznie dyskryminowane, nawet jeśli mają ku 

temu dobre powody, czy to dlatego, że bardzo dbają o zachowanie wymaganej 

bezpiecznej odległości i używają masek tylko wtedy, gdy nie jest to możliwe, lub 

ponieważ są objęte jednym z wyjątków od obowiązku używania masek wyznaczonych

przez władze sanitarne”

f. „Środek ten może wywołać zamieszanie w populacji, wraz ze zmienionym 

postrzeganiem ryzyka, z wynikającym z tego nieuzasadnionym strachem przed 

zarażeniem się z powodu zwykłego spotkania lub minięcia na ulicy kogoś, kto nie nosi

maski, oraz wzajemnej nieufność wśród społeczeństwa, która może z tego wynikać”
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8. Obecny stan wiedzy na temat skali zagrożenia związanej bezpośrednio z pandemią COVID-19 

[do uzupełnienia] nie uzasadnia nakładania obowiązku stosowania nieefektywnej-kosztowo 

technologii medycznej o wątpliwej skuteczności oraz udokumentowanej naukowo 

szkodliwości dla zdrowia i środowiska, rodzącej zasadne obawy etyczne, obciążającej budżet 

państwa i obywateli, a także ingerującej w podstawowe prawa obywatelskie jednostki
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