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V Praze dne 30. srpna 2018

Váš dopis ze dne 27. srpna 2018

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví

dne 27. srpna 2018, evidované pod ve věci poskytnutí

informací k produktům Dr. Tiranta:

1) Dr. Hrant skutečně existuje (dle internetu přednášel údajně v roce 2009

i na dermatologickém kongresu v Praze), nebo jde o dalšího "fantoma", kterého lze

zařadit mezi zázračné, byť neexistující vědce, doporučující exkluzivní náhrady

zbytečných sluchadel pro neslyšící, (tým údajného prof. z Mnichova),

resp. fenomenální olejíček ze Švýcarska, který po 14 dnech snadného používání vrací

sluch i těm, kdo "x" let prakticky neslyší.

2) Pokud produkty Dr. Tiranta nejsou fámou, má s jejich klinickou studií zkušenosti i naše

MZ, resp. respektované pracoviště dermatologie, a může být proto k užívání

doporučeno tak, jako údajně MZ Rakouska?

Í\ 3) Na závěr malá impertinence na adresu MZ. Proč nejsou daňoví poplatníci z úrovně

MZ informováni a skutečných účinků mnohdy brutálním marketingem presentovaných

produktů, namnoze se skrývajících pod neexistující lékařskou kapacitou.
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K Vašim dotazům Vám sděluji následující:

Dr. Michael Tirant je existující osoba, informace o něm lze získat z veřejně dostupných

zdrojů, např. jeho rozhovor pro Českou televizi je možno shlédnout na

https://www.youtube.com/watch ?v=0mE2env-LbM.

„Produkty Dr. Tiranta" jsou uvedeny na trh Evropské unie jako kosmetické přípravky řady

„DR MICHAELS" v evropském portálu pro notifikaci kosmetických přípravků CPNP.

Vložené informační texty pro spotřebitele (vnější balení výrobků) deklarují pouze

kosmetické funkce výrobků (vyhovující specifickému typu pokožky).

Při uvedení kosmetického přípravku na trh jsou vyžadovány pouze testy mikrobiální

zátěže a kožní snášenlivosti. Tedy testy dokládají (společně s celou informační

dokumentací vztahující se k výrobku) pouze jeho bezpečnost. Kosmetické přípravky

nemohou proto deklarovat fyziologické účinky, které jsou vyhrazeny pouze léčivým

přípravkům. O existenci klinické studie nemáme informaci, na výše uvedeném by se nic

nezměnilo. Státní orgány nemohou doporučovat náhradu schváleného léčivého přípravku

kosmetickým přípravkem. Kosmetický přípravek ze své povahy nemůže být, jak bylo výše

uvedeno, prezentován fyziologickými účinky.

S pozdravem

Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář ministra

Palackého náměstí 4,128 01 Praha 2, www.mzcr.cz


