
Byl to světově významný objev 
a určitě by byl oceněn Nobelovou 
cenou. Bylo by to celým světem 
oslavované vítězství nad dosud 

smrtelnou nemoci. 
Co je devitalizace onkologických nádo-

rů? Malý, nepatrný detail při obyčejné ope-
raci k odebrání nádoru z těla pacienta: po 
podvázání nádoru se nádor nevyjme, ale 
aniž se odstřihne, nechá se tak, a  tělo se 
zašije. Objev je v tom, že imunitní systém, 
považující rakovinovou buňku za dob-
rou a  tělu vlastní, jakmile nastoupí sepse 
rozkládajícího se nádoru, zlikviduje jej, 
a naučí se tak i živé rakovinné buňky lik-
vidovat jako nepatřičné. Pokud jsou v těle 

metastázy – druhotné nádory, zlikviduje je 
též po této jediné operaci, což u obyčejné-
ho odejmutí nádoru z těla, není. Podobný 
princip používá dnes i  tzv. gama nůž, při 
léčení zhoubných i  nezhoubných nádorů 
mozku.

Dr. Fortýn byl chirurg, který i po neprosa-
zení devitalizace pracoval až do své smrti 
jako nemocniční lékař a  příležitostně na-
černo devitalizoval.

Proč objev tehdy komunističtí lékaři ne-
přijali a  proč jej zadupali do země? Není 
jiného vysvětlení, než tradiční česká závist. 

„My, oslavovaní odborníci na rakovi-
nu, se máme dívat, jak je po celém světě 
oslavován takový mladý doktůrek? Náš za-

městnanec? Nikdy!“
I  jali se „doktůrkovi“ vysvětlovat, že 

to není jen tak, „to se musí napřed přece 
vyzkoušet, jestli nenastane třeba sepse, 
a  tak, víte? My, zkušení odborníci si s  tím 
dáme práci, ale vy s tím okamžitě přestaň-
te. Těch několik úspěšných operací, co 
jste provedl, to nestačí. Dokud to nebude 
vyhlášenými odborníky vyzkoušené, nesmí 
se to používat. Za nepovolené provedení 
nevyzkoušené metody by každému, kdo jí 
zachrání lidský život, hrozila ztráta lékař-
ského oprávnění. Nedovolíme, aby se tu 
hazardovalo se socialistickým člověkem!“

Budoucnost ukázala, že vše bylo jinak. 
Dokázalo se, že chtěli devitalizaci spro-

V roce 1957 ohlásil mladý MUDr. Karel Fortýn lidem, řídícím tehdejší zdravotnictví 
Československa, svůj objev devitalizace nádorů. Spolehlivě vyléčí pacienty i ve 

velmi pokročilém stádiu nádorového onemocnění. S ohledem na to, že tu vlastně 
léčí imunitní systém pacienta, neúspěchy jsou teoreticky nemožné. Znamenalo 

by to, že rakovinový nádor se použitím devitalizace stává všedním, běžným 
onemocněním, vyléčitelným, jako se dá vyléčit zápal slepého střeva.
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vodit ze světa, a ne zkoušet! Celých 44 let 
se nezkoušelo. Jasný důkaz, že jim nešlo 
o ověření, ale o zákaz devitalizace.

V  roce 2000–2001 Začali novináři upo-
zorňovat na existenci „zázračné“ metody 
spolehlivého léčení nádorů. Vzedmula se 
vlna veřejného zájmu, zkušení lékaři odo-
lávali (proč?), ale nakonec museli slíbit, že 
se zkoušet bude. Ale nechtěli metodu doo-
pravdy vyzkoušet. Zkouška dopadla jedno-
značně ve prospěch devitalizace, třebaže 
Vědecká rada při ministerstvu zdravotnic-
tví připravila pravidla zkoušení tak, aby 
sepse musela nastat. 

Že by pořád česká závist? Nebo nějaká 
zainteresovanost na předraženém nákupu 
antineoplastik pro chemoterapii? Dosaho-
valo jen asi 70% procentního, útrpného, 
nekvalitního a  ne definitivního vyléčení, 
při kterém umíral každých dvacet minut 
v  naší zemi jeden pacient, za rok 2013 
27 449 zemřelých! (Statistika ÚZIS z  roku 
2014). Mohli žít po devitalizaci plnohod-
notný život, byli by práce schopní a  proti 
recesi nemoci imunní. (Imunita proti rece-
si je logický vývod, vyplívající z tvrzení dr. 
Fortýna, že s  podvázaným nádorem jsou 
likvidovány i metastázy.) 

V  roce 2001 byl Fortýnův objev podro-
ben zkoušce, která jednoznačně prokázala 
zadání zkoušky: sepse se nikdy nedostaví. 
Z asi 50 zkoušených se nedostavila sepse 
ani u jediného pacienta. Všichni byli po ne-
úspěšné chemoterapii, ve 4. stadiu nemoci. 
Naopak se objevilo při tomto zkoušení, že 
– v  rozporu s  tvrzením objevitele Fortýna 
– sepse ani po neúspěšném léčení chemo-
terapií – nenastává.

… Žádný z pacientů ani Antoše, ani Ža-
loudíka, dodnes nezemřel po operaci jako 
takové. V  tomto směru bylo víceméně 
„vyhráno“ již před dvěma měsíci, protože 
otrava hrozí nejvíce krátce po operaci.“ … 

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/devitaliza-
ce-nadoru-nepomohla-vsem-d6z-/domaci.
aspx?c=A010614_220655_domaci_bac 

Čili, zkoušení mohlo přestat, protože 
tu byl jasný výsledek zkoušky a další bylo 

zcela zbytečné: Sepse nenastala! O to pře-
ce šlo. Právě to se zkoušelo. Zkouška se 
sice zastavila, “protože lidé umírají“: (Umí-
rali na infarkty a podobné nemoci, ale ani 
jeden na sepsi.) ZKOUŠENÍ SE ZASTAVUJE, 
PŘERUŠUJE SE. Nezkoušelo se.

A skutečně, když se teď zeptáte na MZ, 
kdy se naposledy zkoušela devitalizace na 
lidech, dostane se Vám šokující odpovědi, 
že za celých 60let – NIKDY! Za to by měl 
být kriminál.

V červnu 2002 došlo k opakování zákazu 
devitalizace. Pod trestem ztráty lékařské-
ho oprávnění pro toho, kdo by touto meto-
dou zachránil lidský život. Každé zakazo-
vání lékaři volit si svobodně metodu léčení 
v dohodě s pacientem je nepřípustné. Od-
poruje to tradici lékařského stavu i článku 
32 Helsinské deklarace NWO (WHA) z roku 
1964: 

Čl. 32 – „Pokud při léčbě pacienta nee-
xistují žádné osvědčené preventivní, dia-
gnostické a léčebné metody nebo jsou ne-
účinné, musí lékař mít svobodu, po získání 
úplného, informovaného souhlasu pacien-
ta, použít neověřené nebo nové preventiv-
ní, diagnostické a léčebné postupy, pokud 
podle úsudku lékaře nabízejí naději na 
záchranu života, znovunabytí zdraví nebo 
mohou zmírnit utrpení pacienta . Pokud 
je to možné, měly by se tyto metody stát 
předmětem výzkumu, aby se ověřila jejich 
bezpečnost a  účinnost. Vždy je nutno za-
znamenat veškeré nové informace a to, co 
má být zveřejněno, poskytnout ke zveřej-
nění. Je nezbytné se řídit dalšími relevant-
ními směrnicemi této Deklarace.“

Dodáváme, že metoda se už nemusí 
zkoušet. Stačí, když ten, kdo zákaz vyslo-

vil se omluví a prohlásí, že je od začátku 
neplatný.

Závěr
Již 60 let je v naší zemi zakázáno poskyto-
vat povinnou pomoc pacientům se zhoub-
ným nádorem s následkem smrti asi 25 % 
onemocnělých nádorem. 

Kde je tady jádro problému?
Máme u  nás již 60 let metodu spolehli-
vého léčení největšího zdravotnického 
problému světa. Jak vysvětlíme světu, že 
tu trpíme na vedoucích místech ve zdra-
votnictví lidi, kteří mají na svědomí snad 
stamiliony životů na celém světě, zbyteč-
ně ztracených kvůli nezodpovědnému 
zadržování informací o spolehlivě funkční 
metodě léčení nádorů. A to už 60 let?

Jak se takové odmítání povinné péče 
vůči nemocným  nádory s  následky útrp-
né smrti milionů lidí na celém světě sne-
se se svědomím českých lidí, kteří s tímto 
nemravným stavem, kdy zcela zbytečně 
umírali lidé, resp. byli vědomě posíláni 
na smrt, nedokázali skoncovat ani za 60 
dlouhých let?

Že byli na ministerstvu zdravotnictví 
lidé, kteří věděli, jak to má správně cho-
dit, dokazuje tento odstavec z  odpovědi 
(ze 13. 7. 2015 Č.j. MZDR38845/2015-2/
OZS) vedoucího odboru zdravotních slu-
žeb MUDr. Jana Marounka autorovi stu-
die o  devitalizaci: „O  všech výkonech ve 
zdravotní péči rozhoduje ošetřující lékař, 
který také stanovuje diagnosticko-tera-
peutický plán pro konkrétního pacienta. 
Ministerstvo není kompetentní do toho-
to procesu jakkoli zasahovat. Není ani 
oprávněno nařizovat poskytovatelům 
zdravotních služeb, jakým způsobem má 
být pacient léčen…)“. Toto prohlášení je ve 
shodě s  článkem 32 Helsinské deklarace 
WHO (MWA) z roku 1964, a  je platné pro 
zdravotnictví všeobecně, ne jen pro mini-
sterstva.

Existuje studie o  devitalizaci, na jejíž 
aktualizaci se pracuje. Rádi ji poskytne-
me médiím. Cílem tohoto článku je snaha 
o  znovuzískání zájmu médií, veřejnosti 
a  prosazení devitalizace jako úspěšné 
metody léčby rakoviny. MUDr. Karlu Fortý-
novi jsme to dlužni! Naplnil Hypokratovu 
přísahu službou lidem a lidství.

Ve Zlíně a v Žebráku, 12. února 2017 

Ing. Stanislav Vrbík a Jan Šinágl 
www.sinagl.cz 
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