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rue spolrčnÉnn jroNÁHí rrygie-
nické stanice hlavního města Prahy
a Středočeského kraje byl v ponděli
12. záři v souvislosti s nekontrolovatel-
ným šiřenim viru žlučensiensis rnimo-
zis (žM) v okolí pražského hradu a zám-
ku v Lánech přijat následující soubor
opatření:

Počinaie čtvrtkem rs. řiina pře-
chází rražskýhrad do nouzového
stavu. Hygienici se dohodli na násle-
duiicim:

# oMEzENÍ STYKU s MÉDll. Vzhle-
§ dem k tomu, že virus žIučensiensis
# mimozis (žM) má vysoce turbu-

lentni podobu a šiří se neien osobním
stykem a sociálnim kontaktem, ale
i prostřednictvím mediálnich výstu-
pů (rozhovory, články, odpovědi do an-
ket atd.), uvaluje se na Pražslqí hrad
a zámek Lány třicetidenní mediální
karanténa, Zakan$i se píedevším ja-

kékoliv návštěvy redakce české tele-
vize, a to nejen redakce zpravodajství,
ale i publicistiky. Soukromým médiím
je povolen vstup do prezidentslté kan-
celáře nebo areálu lánského zámku
jen po předložení negativního te§tu
na živr. flatí pro redaktory i doprovod-
ný technický personál. Při jakémkoliv
kontaktu s osobami z nejbližšího okolí

-l

t

prezidenta, včetně prezidenta samot-
ného, je osoba povinna dodržovat pa-

desátimetrový odstup, a to s obličejem
zakrytým plexisklovým krytem a ústy
zakrytými respirátorem MND l 35 l 2o2L.

€Ťí zÁKAz ALKoHotu. Kvůli ne-

§ bezpečí shlukování nadměrného
& počtu osob se Pražskému hradu
i zámku v Lánech s okamžitou platnos-
tí zakazuje nákup alkoholu, a to včetně
desetistupňového piva. Zavírá se rov-
něž kuchyně Kanceláře prezidenta re-
publiky, všech ieiich sso zaměstnanců
zůstává v domácí karanténě.

6Ťá VYPNUTÍ rroruomlry. Vzhle-
ffi demkvytrasovanýmobchodním

w kontaktůmzaměstnanců kance-
láře prezidenta republiky v rizikových
zemích (Rusko, čina) se zavádí eko-
nomic\i lockdown Pražského hradu.
Do odvolání se zakazují cesty zaměst-
nanců KPR mimo území Prahy, respek-
tive Středočeského kraje. Zároveň se
omezují osobám z rizikového zahrani-
čí návštěvy Pražského hradu a zámku
v Lánech.

a na jeho výzvu zkrachovala, zkracuje
se roční rozpočet Kanceláře preziden-
ta republiky z původně schváleného
rozpočtu ots miliónů korun na 61,5

miliónu korun. Ušlé mzdy a bonusy
budou kompenzovány přidělem depu-
tátního dřeva z kůrovcové kalamity
z lesů lánské obory.

ff PROVOZ BAZÉNŮ. Bazény, kte-
tr& ré slouži k rekreaci zaměstnanců
# ranceláře prezidenta republiky,
zůstávaji otevřeny bez omezení. Pouze
se v nich zakazul'e používat voda.

Porušení opatření se trestá jeiich
zpřísněním.

MAREK STONlŠ
šÉrnronrron
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IOCKDI|WN PREll tlENTA
MlLtlsE ilEMANA

oMEzEN Í VÝDAJ Ů. rrotože
se velká část podnikatelů roz-
hodla vyslyšet pana prezidentaffi
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TExT BoHUMll- ppčtNra
FoToMoNTÁž ;ltt lcttÁc Řínl

Nový ministr zdravotnictví ROMAN PRYMUU (S6) pŮsobí
tvrdým, aIe lidsky příjemným dojmem. V některých odpovědích
sice kličkuje, ale zase nepropadá hysterii jako jeho vládní
kolegové Babiš a Hamáček. Prymula je osobnostně rázný
voják-vakcinolog, který všechno sází na objevení očkovací
látky a její bleskovou aplikaci miliónům lidí, což řada jeho
kolegů zpochybňuje. Základní dojem z jeho odpovědí je ten,
že připomíná postavu z fiImu Pelíšky. Přesněji policistu, jenž
na besedě ve škole říká dětem, jak dostal v padesátých letech
úkol za každou cenu zastavit muže s černou brašnou. Dotyčný
nakonec omylem zastřelí pošťáka, ale rozkaz byl rozkaz.
A Prymula dostaljasný rozkaz - ZASTAVIT VlRU§ VSEMI
PROSTŘEDKY. Otázkou je, jestli tím pošťákem nebude česká
ekonomika.

l
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I nxruÁtnĚ
Pane ministře, co ie pro vás kri-
tériem nebezpečnosti covidové
infekce? Každý pozitivně tes,

tovaný člověk, nebo lidé ležici
na pŤistroiich?

Virus způsobující nemoc co-

vitl-rs ie zákeřný v tom, že není
tak smrtící jako jiné viry, r<dyž má

něl'aká nákaza vysokou smrtnost,
část liilí sice zabije, ale postupně

se sama z populace eliminuje, Co-

vid-19 je ve srovnání s tim onemoc-

nění mirné, ale protože je hodně

infekční, masívně se valí populací,

co z tohovyplývá?
Z pohledu systému nás nei-

víc zajímá počet osob na kyslíku
a v ohroženi života. Ano, pro vět-

šinu je to nezávažné onemocnění,
ale při obrovských počtech naka-

žených jede křivka nahoru, I kdy-

bychom měli zdravotnický systém

desetkrát větší, můžeme se v urči-

tém okamžiku dostat ilo problémů

kvůli nedostatku lůžek a přístroiů,

Takže wy se neivic boiite zahlce-
ninemocnic?

rdyž se zahltí nemocnice, nebu-

deme moct poskytovat akutní péči
jinou než na covid. Typická věc:

člověk má autonehodu a potřebuje

na dýchací přístroj, ale ventilátor

neni, protože na něm visí několik
covidovýchpacientů. To je jed-

na nebezpečnost. Druhá spočívá
vtom, že myúplně nevíme, jaké

do budoucna má dopady, že někdo

toto onemocnění prodělal, Jsou

debaty o tom, jestli člověk nebude

mít na plicích následky další život,

Po chřipce je většinou nemá,

Praktici i specialisté z řad léka,
řů twdi, že existuií tzv. riziko,
vé skupiny, pfo něž tahle nemoc
můžebýtproblém. Řada z nich
mi řekla: Kdyby nám Prymula
dď podnět, isme schopni během

iednoho dne naiit všechny rizi,
kové osobyvkartotéce a doporu,
čit iim úpravu ieiich chováni, aby
předešly nákaze. Když to ziedno-
duším: proč nedat do lockdownu
rizikové lidi, poskytnout iim
péčiazázemí, ale neškítit tolik
zbytek společnosti, a hlavně eko,

nomiku?
To je model, o němž jsem zpo-

čátku uvažoval. zatimco někteří
lékaři říkají, že je rizikových půl
miliónu, já si spiš myslím, že jsou

to dva milióny. To už je hodně vel-

ká skupina, která má kombinaci
různých nemocí. r<dyž si před-

stavíme, že bychomje izolovali
a ve zbytku populace nechali in-

fekci běžet, promořime populaci

za dva až tři roky, tak dlouho ri-

zikové skupiny ve zvláštním re-

nĚxrrŘí tÉxnŘt

Řírnlí, žr lr
RlzlKÍllJÝcH PŮt

MltlÓNu, lÁ sl
SPÍŠ MYSLÍM,

žt lsou T0 ottA

M ltlÚ tly.

žimu neudržíme, Vezměte si jen

důchodce v seniorskich tlomech.

Už po dvou třech měsícich stráda-

li, že nejsou v kontaktu se svými
příbuznými. I mně osobně říkali:
naděii zemřeme, než bychom byli
izolováni takhle dlouho.
Pane ministře, co iste vlastně
od premiéra Babiše, kteď vás
uvedl do funkce, dostal za úkoP
zastavit virus za každou cenu?

Nedopustit, aby lidé umírali
zbytečně.
část potitikú wytváři doiem, že

existuie koncové řešeni, kdy se

viry vymýtí z populace, bouch,

neme si šampaňskrírm a všic]

se vrátíme do situace předb
nem 2o2o. Co ie pro vás kon<

celého přiběhu?
sudeme mít zhruba 15 pro(

populace promořených, kteří
v něiakém horizontu znovu n

nakazí. palších zhruba 50 až t

procent lidí bude očkovaných

bude stačit na to, aby virus pi

stal cirkulovat. Předpokládár
od druhé poloviny piíštiho rc
efekt koronaviru spokojeně z

I bez vakcíny?
S vakcínou, mluvim o nut

očkování.
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Ale vakcina mábýt k dispozici
v létě zozr a očkováni bude trvat
měsice, ne-li roky.

Důležité bude, jak se posune
společnost Astra Zeneca, která má
smlouvy o vakcíně s celou Evropou.
Když splní, co řekla, ještě koncem
roku tu máme deset procent vakcí-
ny, zbytek v prvnim a druhém kvar-
tále přištího roku. Tím pádem by-
chom to stihli do konce roku 2ozt.
Jak isou vrýzkumy vakcin dalekol

žádná se nedostala do íázere-
gistrace, takže nevím.
Pražský imunolog Svoboda citu-
ie ze zahraničních studii, které

říkaii, že tento virus se chová
oportunně. Nezmění covid své
charakteristiky a nebude vakci-
na na iaře už za§taralá?

Tento virus příliš nemutuje.
Dnes je těch vakcín asi 160 a vě-
řim, že deset z nich se dostane
do finále. Riziko, že tam dojde
k mutaci, je poměrně malé. Ano,
může se stát, že jedna z vakcín vy-
padne, čím komplexnější vakcína
bude, tím je větší šance, že ,,bude
chodit".
co to znamená?

že bude fungovat a nebude mít
nežádouci účinky.

A co schopnost koronaviru měnit
se a přizpůsobovat prostředí iako
viry chřipky?

u chřipky dochází k velkým
změnám. Virus chřipky je schopen
zmutovat talt, že příští rok přicházi
de facto úplně nový a zdravotnic-
ký systém na to není schopen re-
agovat. U koronaviru docházi sice
k nějakým změnám, ale ty jsou řá-
dově pod iednim procentem celého

8enomu.
leště k zahlceni nemocnic. Když
špatně nastavime pravidla hos-
pitalizace lidi s covidem, múže-
me ie mít ucpanéběhem něko-

cHcEM E

z 1{EMÍlc1{!c 1lÍlsTAT

LlDl, KTEŘí .tsOu

zlIE 1{A s0c!ÁLilí
HÍIsPITAL|zAcI.

DALl BYcHÍIM JE
D0 HOTELŮ, JEŽ s!
sTÁT PRÍll{AJME.

tika dní. Mimochodem, ředitelé
nemocnic řikaii, že téměř pade,
sát procent pacientů s covidem
tam leži, aniž musi, a to ien pro-
to, že je nikdo nechce přiimout
do domácího ošetřeni. Neni to za-
hlceni nemocnic spiš problémem
špatně funguiícího systému?

V nemocnicích je zhruba 42 pro-
cent pacientů iako lehké případy,
o nichž jsme si mysleli, že je mů-
žeme dostat z nemocnic a kapaci-
tu uprázdnit. Problém ie, že lehké
případy isou lehké do určité miry.
u lehkých případů se stav výrazně
zlepšuje, ale po šestém až sedmém
dni může dojít k další atace. Paci-
ent se zhorší dechově a potřebuje
kyslík. Řešení ie však jednodušší

a dnes isme o něm na ministerstvu
debatovali. chceme z nemocnic
dostat lidi, kteří isou zde na sociál-
ní hospitalizaci, o níž jste mluvil.
oali bychom ie do hotelů, jež si stát
pronajme.
O tom se mluvilo už na iaře, ale
k ničemu nedošlo.

Ted to běží naostro a jedna dáma
nastavuje systém, který by měl
fungovat jako bookingy, aby se
daly využít hotely a jejich kapacř
ty. Včera došlo k dohodě s Asociací
hotelů, že nám svoii kapacitu dá
k dispozici.
Někteři ředitelé zase říkaii, že se

iim vyplati mít na lůžkách co-
vidové pacienty, protože za ně
dostávaji od poiišťoven výraz-
ně vyšší platby než za iiné, stei-
ně nebezpečné nemoci. Nemůže
způsobit ucpáni nemocnic také
špatně nastavený systém plateb?

Když chcete, abybyli přednost-
ně ošetřováni lidé s určitou nemocí,
nevyhneme se tomu. Systém to pro-
stě přináší, ale nemyslím si, že by
to byl hlavní proiev jeho chování.
Neměli byste vy, jako zdravot-
nické autority, občany vic připra-
vovat na to, že dvazetíito steině
dostaneme, a doporučovat, iak
se máme chovat? tohle spoléhá-
nínavakcinuvespoieniseškr- +

j
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cením ekonomiky ie ohromně
pasivni a současně to niči hospo-
dářstvi.

to je zásadní filozofický spor.
r kdyby byla smrtnost v populaci
o,3, ie to v přepočtu na počet oby-
vatel obrovské číslo, třicet tisic
lidí. v průměru ve světě je smrt-
nost 0,65 plocenta nakažených.
rdyž se podíváme na pitevní pro-
tokoly ukazuje se, že v tkáních do-
chází k mikrotrombotizacím, tedy,
že tkáň je poškozena. u většiny lidí
to nevadi, avšak ve vyšším věku to
může zkrátit život.
Společně s kolegy isme se sešli
s minimálně desitkou lékařů,
kteři přímo léčí covidové pacien-
ty. Stěžovali si, že nemaií základ-
ni data o těch zhruba soo lidech,
kteří v če§ku zemřeli s covidem.
proč iim neiste schopni dát ana-
lýzy průběhu nemoci a zdravot-
ního stavu zemřelýchr

Teď data půjdou ven v maximál-
ní možné míře. Máme připraveny
otevřené datové sady, kde si to lidé
budou moct naiit. .rá v těch úva-
hách slyším stále jednu větu: On
neumřel na covid, ale s covidem.

JAK T0, Žt tÉrnŘl
llEMAJí zÁrnuní
DATA? TEĎ BUDÍlu

TY I]lFÍIRMAGE

všEcHllY NA WEBu,

TAK AŤ SE V TÍIM

BAHilí.

To je sice hezká věc, ale takhle je to
možné říct o všech onemocněních.
V reálu mě nezajímá, 1'estli zemřel
na covid, nebo s covidem.
Co vás tedy zaiímá?

Srazit úmrtí dolú, to jedno-
značně.
Prosím vás, ale neřikeite, že pro
ošetřuiíci lékaře není podstat-
né vědět, kolik lidi, kteři umře-
li na covid, mělo napřiklad iako
hlavni problém rakovinu v po-
kročilém stadiu.

Ale ted vám to vysvětluju. Kdy-
by neměl covid žádný vli\r ti lidé
by nejspiš neurnřeli.
l,ékaři vám řeknou, že když ne-
maii základni data o těch 9oo
mrtvý,ch, nemúžou říct, iestli by
neumřeli třeba týden poté. Když
o těchto věcech nemaii základ-
ni data, všichni lékaři spekulu-
ii, média spekuluii a mezi lidmi
vzniká zbytečná panika.

Jak to, že nemaii základní data?
Teďbudou ty informace všechny
na webu, tak ať se v tom bahní. Šéf
úzrs oušek udělá poslední datovou
konferenci a všechno už budeme
dávat jenom na internet. Řeknu
várn konkrétní případ: dostali jsme
SMS z okresní nemocnice. Zněla:
Normálně máme celoročně na dý-
chacích přístrojích pět lidí, ted jich
máme iedenáct. Proč je tam těch
šest navic? Protože je tady covid.
Ne, píotože takhle cyklicky se
různá infekce vraci odnepamě-
ti. nřipomeňme třeba rok rggs.
Během tři měsiců během velké
chřipkové epidemie tehdy po-
dle státniho zdravotního ústa-
vu zemřelo místo každoročnich
dvou tisíc z,s tisice lidi. Dokážu
si představit, že v té vaši okres-

ní nemocnici před pětadvaceti
lety lékaři řešili steiný problém
iako nyni.

To jistě, ale u chřipky jsme měli
očkování. Tady není.
v česku se prý nechaii očkovat
ien čtyři procenta lidi.

Šest, ale to ie 1'edno. zásad-
ní problém je, žekdyž nebudeme
blokovat covid, budeme mítbrzy
padesát zemře\ích za den. Pokud
bychom to nechali iet dál, dosta-
neme se na tisíc lidí denně. kam to
povede? Když se systém zahltí, bu-
dou ztráty daleko vyšši než před-
pokládaná roční třicetitisícová
úmrtnost.
Vraťme se na začátek. LékaŤi
říkaii, že neiohroženěiši isou
určité skupiny populace se
zcela konkrétními nemocemi.
nudete na ieiich ochranu dělat
speciálni opatřeni, anebo budou
pokračovat plošná opatření
navšechnylidil

Většina opatření, která připra-
vujeme, bude plošná. Hlavně v re-
gionech, které jsou červené. e pak
jsou tu specifická opatření směrem
k domovům seniorů. Bude snaha,
aby se virus nedostal do seniorské
populace. Plus zahájíme testování
každého pacienta, než ho přijme-
me do nemocnice.
Co testovaci soupravy Univerzity
Karlovy, které vám během ied-
noho vrftěru řeknou, iestli máte
covid, nebo chřipku? Je to řešeni,
aby nemocnice nezaplnili vydě-
šeni lidé s chřipkou?

ova aspekty. V podzimním
období lítá řada respirací. Řada
lidí říká: Nechal isem se očkovat
na chŤipku, ale stejně isem ji do-
stal, Problém ie, že je tady asi osm-

JE vYsÍlcE
PRAVDĚpOnÍlBilÉ,

žr uOštttí
ROUšEK EPltIEMll
t| PODSTATř

t|YMAŽE.

náct respiračních virů, které způ-
sobují virózy, i když méně závažné
než chřipka. To, co má Karlovka,
je sice dobré, ale stoji to čtyři ti
síce korun, takže bychom se při
velkém počtu použití zruinovali.
Je to dobré, ale nevyřeší to základ-
ní problém. Řeknu vám jinou věc.
Analytici epidemiologického ra-
žení říkají následující věc: Chřip-
ka se šíří s faktorem 1,1, ale covid
s faktorem 3,1. Je vysoce pravděpo-
dobné, že nošení roušek epidemii
v podstatě vymaže.
coto znamená?

že letos chřipková epidemie
prakticky nemusí být. Nechme se
překvapit.
problémem české koronakrize
isou od samého počátku spoleh-
livá data, která by předkládaly
respektované autority. česko
nemá ani Kochúv institut iako
v Německu, ani Pasteutův iako
ve Francii, ieiichž wrýstupy maií
nějakou váhu. Výsledkem ie, že
poměrně velká část společnosti
nevěři datům, která předkládá
vláda a na ni navázani epidemio-
logové. Jste nový ministr, nestá-
lo by za to, vytvořit, například
pod Akademii věd čn, panel od- -)

v lNzERcf
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Tak běž na KARIERA.TPCA.CZ
nebo volej L 800 2O2 3O3,

Stabilní práce
v každé době?
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borniků, ienž by základni data
ověřil a veřeinosti sdělovaP

Na mě to dělá dojem, že se

z toho udělala politika. Veřejnost

se nemůže orientovat. To má vý-

znam pro pět šest týmů, které jsou

schopny se v tom zorientovat, Ty

nechť mají ostrá data. Nemyslím
si, že je nutné dělat něiaké dato-

vé přehlídky. My jsme schopni dát

data, kde se kdo nakazil. Nevím, co

bykomu přinesla jiná data.

cítite, že vám vlivná část společ,
nosti nedůvěřuie?

Ano, cítím, ale ptám se, kdo

a proč tuhle nedůvěruvybudovaF
Jakou máte odpověd?

Jsou tu skupiny, které říltají, že

je tady málo dat. těch je však tak
obrovské mno žstv i, že za}:'lcrlji

i mě, a to jsem epidemiolog, Zítra
se například seidu s piráty, kteří
si stěžují na totéž. Na rovinu: jsou

tihle lidé schopni vůbec něco na-

modelovat?
,leště iednou: změnil by podle
vás něco panel respektovaných
lidí, kteří by tyto informace ve-

řeinosti garantovali?
Když jsem se sta1 ministíem,

do svého neformálniho poradní-
ho sboru jsem si najmenoval šest

lidi na připravu opatření. Tito lidé

nechtějí mít slávu, takže 1'e nechci
jmenovat, ale dělají mi různé mo-

dely dalšího vývoje.
Je tam také známý alarmista
romášKára?

Je tam.' Když isme u těch informaci,
Donald Trump napsal na sociálni
sitě: ,pzaviráme naši zemi? Ne,

naučili jsme se s tim žit, steině

iako isme se naučili žit s covi-
dem, který ie uvětšinypopu-
lace mnohem méně smrtelný"'
Facebook na to teagovaltim,
že šiří dezinformace, a smazal
ho. Twitteí tam dal označeni,
že přispěvek porušuje pravidla
o šiření zaváděiicich informaci,
Když takhle budeme přistupovat
k odlišným názorům, za chvi,

LÉKAŘl sE NA cOvl0

DívAJí srnzt
0NEMÍlcNĚilí
JEtI1{0Ttlt|ÝcH

PAc lENTŮ. MY

tÉčítvtE cELOu

PtlPuLAcl.

Neměl by při prvních přízna-
cích panikařit a měl by zůstat v d

mácím léčeni. Někdy čtvrtý pátý
den je dobré si udělat test, jestli
jsem, nebo nejsem nemocný co-

videm-tg. Varovným signálem je

když cíti krátký dech a dojde u ni
k dechové nedostatečnosti, to se

pak musi hospitalizovat. Průvod
nimi znaky jsou kašel, horečka,

ztráta čichu a skutečnost, že šest

sedmý den se jeho situace o něco

zhorší.
Vaše dva neiznráměiší wýroky
ziatazozo jsou Erto: Dva roky
zavřit hranice a nit:m necesrtt

vat. AkíátceDato: §polečnost l

musipromořit. Ja.k se ne rÉ drt

tes odstupemčastť
Mám obavu, že oba v,ýT oky jst

poměrně pravdivé (smícD, česic,ý

národ nechce slyšet dlouhodobé
pravdy, protože žijeme ve světě,

ktenf má časově omezený hori-
zont. Dva měsíce isme schopni t

něčemu přizpůsobit, ale o obdol

roku dvou už nikdo nechce sly-

šet. Podobně nikdo nechtěl slyš,

o promořování, což vzbudilo tal

vou reakci, že to slovo by1o skor

zakázané,
Uvědomuiete si, žewy sám žii
s tim virem v poměrně přátel,

ské symbióze? Prvnivlnaz vá

udělala celebritu, druhá mini
tra zdravotnictwí, a pokud bu
i třeti, můžete b,it i preziden,
tem.

Třetí vlna mě nejspíš zabije
(smích).

Jste tomu viíu aspoň trochu
vděčnýr

Moc ne, protože jestli se nělr

podívá zpátky, od 1. února jsen

měl volný den. A když jsem si l
lž v zal, v ž dy cky z avolal ně j ak,

vinář abylo po něm. Věřte mi,
bych se s virem rád rozloučil, I

chci dělat, co mě baví.
A profesně vásbavi co? Nezat

te tedytakovou sametovou z

votnickou diktaturu?
Jestli tím chcete nazývat o]

zení volnočasových aktivit, al

chom se dostali dolů s nákazor

tak ano. Neivětší problém nen

množství nakažených, ale jak

ka nakažených exponenciálni
stoupá.
Takže isme zpětně u prvni o

ky. Je kritériem nebezpečno
ti počet hospitalizovaných l
nebo množstvi pozitivně teI

vanýcht
Počet otestovaných je čislo

ré neříká vůbec nic, to je ieno
trend. Dělat z toho statistiku
smysl. Co nelže, jsou těžké př

a úmrtí, protože ty mrtvé nitr

neokecá.

,,Třetí vlna covidu ze mě prezidenta neudělá' Spíš mě zabije"' říká Roman Prymula.

li si wybudujeme covidovou odečtu ty negativní, pochopitelně

totalitu. narostepočetpozitivních, Další

Každý ať říká svůj názor, proč vécije, že se. snižil počet samo-

ne? Od prezidenta Trumpa neče- plátců, kteří cestovali ze zahrani-

mm ueene nazory, ale říkat, že mu čí, Takže dnešní vzrůst ie souhrn

nic nebylo, když mu dali dexame- těchto tří faktorů,

ah""o.ri ,o *,rsel mít prokazatel- Takže podle vás: kdyby bylo lepši

.re 
"a.re' 

pti"". Navalili do něj taky trasováni a my měli stejnou me-

"ia"*i" 
ir, pak remdesivir a zinek, todiku jako na iaře a v létě, ne-

a*r.Z" ao "ij "arvali 
všechny mož- bude tolikpozitivních iako dnes?

né způsoby léčby. ff době dělánírozhovoruld proclnt

ffi""oj"rr"áb""holuho pozitivnichzcelhovéhopočtatesto-

i*.átotátpotuřuiiciho? ianých,honcemtýdnetéměřilvuini,

rdyby platilo, co říká, zname- sobeh; pozn,rcil,)

nalo by to, že 90 procent covid Myslím, že by těch pozitivních

pozitivních se z ioho dostane bez bylo koiem sedmi procent,

,ra.l"dkr.i. Deset procent bude mít pojd'me se na celou věc podivat

nějaký problém a dvě procenta z iiného úhlu, Virus něiak fun,

"oi"trl"S'Crrětší. 
pakje to regu- guieiez ohledunato, co siotom

lérní úvaha. my však nevíme, jaké my dva myslime, Než sem při-

io bud" mítlreálelší efekty. Nevi ide vakcína, neispíš na covid

me, co to dlouhoáobě udeiá. uěmci onemocni velká část populace,

oáÉUU 
"rr"t,P"u 

pitevních nálezů Nemělo by se s ní o tom nějak ci-

a řekli, že covid těm mrtvým pro- leně mluvit? Ze strany politiků

kazatelně zkrátil život, ide spíš o směs strašeni a slibů

Máte podobná data o těch o zaiištěni vakcíny, která přiide

soo mrtuýchv česku? bůhvikdy,
rury nemáme pitevní nálezy, Teďhlavně musíme zastavit tra-

r"áv'irro" pit"ji ien jednotký při jektoriinákazy, Vy se na to díváte

p"aii. vS".irrry iniormace máme z pohledu normálního lékaře,

ze studií z Německa aSpojených Cojenatomšpatného?
států, kde každá skupina pitvala Normální lékaři se na tuhle

soo Íai. ro jsou jediné zdioje dat, nemoc dívají skrze onemocnění

cobysteřJklnázoru,žedneš- jednotlivýchpacientů,Myepide-

ni stoupaiici křivka nakažených miologové se na to musíme dívat

;evýsrcat.mkolapsutestováni zpopulačníhohlediska,Lékařito-

ftrasorráni, kteréiady rabišova tiž nevidí exponenciálni nárůsty,

vláda neúspěšně stavěla od iara? oni léčí konkrétní lidi, my svými

Nějaké piocento určitě jde určitě opatřeními léčíme celou populaci,

.r".rr.r.rb 
'áro.rání, 

Kolik, io nechci Když dnes uděláme opravdu velké

specifikovat,vidělbychio do dese- opatřeni, budou efekty známé tak

ti procent. Taky jsme změnili me- zato ažtl dnfl,

todiku.Kdyžpřestanetetestovat Cobystetedyporadilčlověku
lidi na závěr liatantén, což se stalo, průměrného věku s průměr-

"ap"ái" "a* "elké'procento 
covid nou imunitou a průměrnými

negativních. A když z testování přiznaky?
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