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Věc: socio|ogická studie o devitaIizaci a metodě dr. Fortýna

VáŽený pane předsedo'

z pověření pana ministra reagujl na Váš podnět Ve Výše uvedené Věci' Léčba nádorových
onen]ocnění porl,]ocí devitalizace doposud nemá dostateóně ověřený Vědecký podk|ad
k tomu. aby mohla být prováděna V medicínské p.ax ' zád|á éčebná metoda nemůže být
uplatňována V běžné kiinické praxi' pokud k|inické studie neprokáží její poz iivní účlnnost a
souóasně neobjasní případné nežádoucí účinky' Léčebná účinnost a bezpečnost
devita|izace není dostateóně ověřena a pod|ožena Vědeckými důkazy (chybí dostatek
důvěryhodných dai z řádně Vedených k|inických studií)' RoVněž nemáme žádné podněty
ani informace že by z řad odborné Veřejnosti' stejně jako z řad pacientŮ' by| o pouŽivání
rÍretody devitai jzace zá]em'

záko| č' 372l2o11 sb'' o zdravotních službách uk|ádá poskytovate|i zd|avotních s|užeb
(dá|e jen ,.poskytovate|') povinnost poskytovai siužby na náležité odborné úrovni, kdy
ná|eŽ]tou odbornou Ú.oVní se |ozun]í poskytováni zdravotních sIuŽeb pod]e pravideI Vědy
a uznáVaných medicínských postupů, při respektováni indlVidua|ity pacienta' s oh edem na
konkrétní podrnínky a objektivní možnosti' Při |éčbě pacientŮ V cR je mo'žno použíVat
pouze zavedených |éóebných nretod, kdy |éčebné meiody schva|uje |\,4Z cR' |\/oŽnost
použtí nezavedených metod upravuje zákon č.373l2o11 sb'. o specifických zdravotních
sužbách, kde je V s 35 jasně stanoveno, že ověřování nezavedené metody' rnůže
provádět poskytovate|, kterému ministerstvo udě|i|o povo|ení k ověřování nezavedené
rnetody.

Léčbu pomocí devital]zace rozhodně ne|ze považovat za metodu, kterou |ze apIikovat jako
jedlnou moŽnou na Všechny typy nádod' současná medlcína skýtá to|ik moŽností |éČby
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onkologických onemocnění za|ože|ýah na Vědeckých důkazech (Evidence Based
lv]edicine)' které zároveň umožňují individua|izovat éčbu pro konkrétního pacienta a to
s Vynikajícími Výs|edky' Tato |éčba je pochopjte|ně íinančně náročná, protoŽe Vyuzivá
r.oderní technologie a postupy' Rozhodně ne|ze řici, že by se jedna|o o p|ýtvání
finančními prostředky p|otoŽe se jedná o záchranu Iidských životů'

Vážený pane předsedo' VeImi se ohrazuji prot nařčení, že |\y'inisterctvo zdraVotnictví ',svou
pasivitou přispíVá ke zbytečné smrti téměř 30ooo |idi ročne.' VČR je pro onko|oglcké
pacienty zajištěna odpovidající |ééba za|oŽená na Vědeckých důkazech' která je Ve|mi
úspěšná a často Vede k úp|nému Vy|éčení pacienta'
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