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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle 
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

K Vaší žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne 
4. ledna 2022, evidovanou pod č.j. MZDR 425/2022-1/MIN/KAN, prostřednictvím které jste vznesl následující dotazy:
1) Kolika pacientům v ČR s onemocněním covid.l.9 by| podán lék obsahující účinnou lá tku ivermektin (dále jen „lék")?
2| Kolik pacientů přes podání tohoto léku na onemocnění covid-19 zemřelo?
3) U kolika pacientů se po podání tohoto léku objevily nežádoucí účinky související s po dáním tohoto léku?
4) Jaká byla průměrná doba zotavení se z nemoci covid-19 u pacientů kterým byl tento lék podán od okamžiku jeho podání?
5) Kolik pacientů mělo po podání tohoto léku těžký průběh onemocnění covid-19?
6) Jaká je průměrná doba zotavení se z nemoci covid-19 u všech pacientů s tímto o nemocněním?

uvádíme následující:

Na totožné dotazy Vám bylo odpovězeno přípisem ze dne 14. prosince 2021 s č.j.: MZDR 43400/2021-1/MIN/KAN, kde jsme si Vás dovolili odkázat na webové stránky Ministerstva zdravotnictví, kde je většina požadovaných informací v denních tiskových zprávách. 
Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

Nad rámec výše uvedeného doplňujeme, že o podání ivermektinu přesnou evidenci Ministerstvo zdravotnictví nemá k dispozici, jeho podání není povinností ministretsvu hlásit. Nicméně lék není ani v ČR ani dle WHO doporučen k léčbě COVID mimo klinické studie. Pokud víme, nikdo o klinickou studii s ivermektinem nežádal a nikdo ji na Státním ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) neevidoval. Pokud byl ivermektin podán, jde odpovědnost za rizika léčby za dotyčným lékařem. Pacient měl podepsat, že souhlasí s léčbou neregistrovaným lékem.
Do současné doby není léčba covidu ivermektinem podpořena medicínou založenou na důkazech.



S pozdravem



