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Krnovská
nemocnice léčí
ivermektinem
FIDEL KUBA

Krnov – Ještě nedávno znali
ivermektin jen zvěrolékaři
jako veterinární přípravek
proti parazitům. Dnes s ivermektinem experimentují lékaři při léčbě pacientů infikovaných covidem-19.
„Krnovská nemocnice od
středy 10. března zahájila
léčbu ivermektinem. Podařilo se nám zajistit dostatečné
množství. Podání je vázáno
vždy na hospitalizaci. Bude
vyhodnocováno i v rámci

studie, která bude probíhat,“
informoval o podávání tohoto léčiva ředitel krnovské
nemocnice Ladislav Václavec.
„Já bych si ivermektin nevzal,“ řekl v České televizi
ministr zdravotnictví Jan
Blatný a pak vysvětlil divákům rozdíly mezi experimentálním a plošným podáváním léku. Existují studie,
které účinnost ivermektinu
při léčbě covidu-19 potvrzují,
ale i ty, které ji zpochybňují.
Pokračování na straně 2

Hejtman Vondrák o vakcíně
Sputnik V: Je nepřijatelné
očkovat neprověřeným lékem
Ostrava – Informace o tom,
že prezident Miloš Zeman
požaduje odstoupení dvou
ministrů a ředitelky Státního
ústavu pro kontrolu léčiv
kvůli jejich postoji k ruské
vakcíně Sputnik V, vzbudila
negativní emoce v řadě krajů
České republiky, Moravskoslezského nevyjímaje.
Ivo Vondrák stejně jako
další hejtmani zcela odmítá,
že by se v „jeho“ regionu
touto vakcínou proti covid-19 očkovalo. „Jako akademik
považuji za naprosto nepřijatelné využívat jakýkoli lékařský přípravek, který není
řádně odborně prověřený,“
prohlásil pro Deník Vondrák,
avšak podotkl, že vakcínu

Sputnik V už začala posuzovat Evropská agentura pro
léčivé přípravky (EALP).
Osobně neoblomně trvá
na schválení vakcíny odborníky z EALP, než se u nás
případně Sputnik V začne
aplikovat. „Neřeším, kteří
vědci vakcínu vyvinuli, ani
kde byla vyrobena. Důležité
je, aby byla účinná a naprosto bezpečná,“ soudí někdejší rektor Vysoké školy
báňské – Technické univerzity Ostrava, podle něhož by
se boj s pandemií neměl politizovat. „Ve hře jsou lidské
životy i to, kdy se naše společnost vrátí k normálu
a bude se opět moci zhluboka nadechnout.“ (jir)

Samostatně
neprodejné
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Testy na
pultech
Ověřit si, že nemají
koronavirus, mohou teď
lidé už i po běžné cestě na
nákup
Obchodní řetězce se totiž
kvůli velkému zájmu
rozhodly prodávat testy
na covid
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REGION
ZAUJALO NÁS
Ambulantní
zdravotníci
nabízejí pomoc

V Moravskoslezském kraji
budou v boji s koronavirem
pomáhat stovky ambulantních specialistů. Zatím na
výzvu reagovalo 376 lékařů
a 626 nelékařských zdravotnických pracovníků. Pomáhat budou přímo v nemocnicích nebo v očkovacích
centrech. „Jsem moc rád, že
v Moravskoslezském kraji
nemusíme jít cestou příkazů
pracovní povinnosti. Dobrá
vůle má větší sílu, než nařízení. Velmi si vážím přístupu
všech zdravotníků, kteří svou
pomoc nabídli,“ uvedl
hejtman Moravskoslezského
kraje Ivo Vondrák s tím, že
nemocnice v regionu poptávají 64 lékařů a 164 sester.

Počasí v kraji
Dnes

Přečtěte si, co přesně
a v jakém obchodě
nakoupíte
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