NOVOROČNÍ PROVOLÁNÍ PARALELNÍ LÉKAŘSKÉ KOMORY

ZASTAVTE TO!

Omikron přichází, vakcína odchází
Motto:
„Pokud vás někdo musí přesvědčovat, napomínat,
tlačit, lhát, lákat na pobídky, nutit, zastrašovat,
odhalovat, obviňovat, vyhrožovat, trestat a kriminalizovat… Pokud je toto všechno považováno
za nezbytné k získání vašeho souhlasu - můžete si
být naprosto jisti, že to, co se propaguje, není pro
vaše dobro.“
Ian Watson (nar. 1943)

Určeno především:
1. Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)
2. Státnímu zdravotnímu ústavu (SZÚ)
3. Úřadu hlavního hygienika ČR
4. Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS)

Již 22 měsíců žijeme v jakémsi nepřirozeném a surovém „hygienicko-epidemiologickém Skanzenu“.
Na této pitoreskní realitě se rovněž aktivně podílí některé významné úřady a instituce českého státu, placené z peněz daňových poplatníků, jako jsou např. SÚKL,
SZÚ či ÚZIS. O Úřadu hlavního hygienika ČR ani nemluvě.
Nová infekce SARS-CoV-2 a nová nemoc Covid-19 jsou
sice nespornou medicínskou realitou, avšak pokud by
tento problém vznikl skutečně v medicíně, tak bychom
ho my lékaři měli dávno vyřešený.
Problém ve skutečnosti vznikl v politice a v byznysu,
upřesňujeme v mezinárodní politice a v mezinárodním
byznysu, a jedině tam je definitivně řešitelný. Přitom
k tak obří, a ve svých důsledcích tak zrůdné, manipulaci
lidí, nejen v naší zemi, nikdy neexistovaly, a ani dneska
neexistují, žádné seriosní medicínské, politické, ekonomické či kulturní důvody.
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Nás české lékaře, a šířeji nás české zdravotníky, zajímá
především život v naší zemi, naši pacienti, naši kolegové, naše rodiny, naše drahé děti. Proto se již několik
dlouhých měsíců snažíme opět a opět rozproudit
a obnovit odbornou lékařskou, a šířeji odbornou
zdravotnickou, diskusi až polemiku. Zatím marně.
Stále vytrvale. A to navzdory tomu, že o jedné jediné
„povolené Pravdě“ se u nás opět již nejspíše ani nediskutuje, že? Jenže my staří a zkušení kliničtí lékaři
máme tu paměť – a taky znalosti a zkušenosti. A tak
nějak již přeprogramované až zdegenerované české
lékařské elity „drží bobříka mlčení“, nanejvýš vydávají
stále podivuhodnější a podivuhodnější prohlášení, která jsou v příkrém rozporu se vším, co nás kdy o medicíně a životě učili a naučili naši staří učitelé.
Vyjadřovat se k tzv. povinnému očkování vybraných
profesních skupin proti té nové nemoci je typickým
řešením následků následků. Chce-li kdokoliv, v tomto případě český stát, kohokoliv očkovat tzv. povinně,
tak takováto vakcína musí jednoznačně splňovat několik známých nepodkročitelných předpokladů. Což se
v případě u nás v tuto chvíli se vyskytujících „vakcín
proti covidu“ doposud nestalo. Jaká marnost. Situace
je natolik stupidní a vážná rovněž z toho důvodu, že
tyto „vakcíny“ od samého začátku nesplňují staré, léty
prověřené, definice vakcín/léků. Inu sovy nejsou sovy.
A vadí to snad tady někomu?
Očkuje se zásadně proti skutečně smrtelným infekčním chorobám, a to ověřenými vakcínami, nikoliv experimentálními roztoky, které jsou pouze a právě
jenom prozatímně schváleny EMA, a které dosud nemají
řádně ukončenou III. fázi klinického hodnocení. Zdůrazňujeme, že lidé se vždycky očkovali zásadně ze zdra-

votních, nikoliv cestovatelských či jiných vypočítavých
důvodů. A rovněž že se očkuje ve zdravotnickém zařízení, nikoliv v nákupním centru či na nádraží.
Stejně tak oním řešením následků následků je ono
super masivní testování zaměstnanců firem a organizací, jakož i žáků škol všech stupňů, návštěvníků
obchodů, služeb, kulturních a sportovních akcí. Přitom se stačí podívat na návod k užití jakéhokoliv laboratorního testu (antigenního, PCR, serologického, etc.),
abyste, nejspíše s údivem, zjistili, že se zásadně v naší
klinické medicíně mohou testovat právě a pouze lidé
s příznaky (symptoms and signs), v tomto konkrétním
případě respiračního infekčního onemocnění. A vadí to
snad tady někomu?
Stali jsme se tak nedobrovolnými svědky, resp. účastníky, naprosto nejmasovějšího laboratorního testování na jednu jedinou nemoc v celé známé historii
lékařství. Přitom PCR pozitivita znamená jen to, že ve
vyšetřeném vzorku je přítomna část virové RNA. Nikoliv
celý virus. Nic to neříká o tom, zda je laboratorně vyšetřený infekční. Navíc laboratorní vyšetření PCR je bez
klinického kontextu naprosto bezcenné.
Jakým způsobem za této bezprecedentní situace reálně
hodnotit význam a rozsah infekcí, způsobených novým
koronavirem? Nelze. Žádné jiné infekční onemocnění dosud nikdy nebylo v tak masivním rozsahu, bez
kontextu klinického stavu, testováno. Nemáme žádné
srovnání s jinými infekcemi, a proto ani nedokážeme
současná čísla kvalifikovaně interpretovat. Nevíme
co je moc. Nevíme co je málo. Nevíme co je normální.
Nevíme co je už nenormální. Pozitivní výsledek jediného laboratorního testu je automaticky prohlášen
za diagnózu.

www.paralelnilekarskakomora.eu

Aniž by dotyčného vyšetřil lékař. Jiné patogeny se prakticky vůbec netestují. Skutečně si někdo soudný v této
zemi myslí, že se nám chřipka vytratila neznámo kam?
Laboratoře i u nás přitom mají k dispozici tzv. respirační panely, ve kterých se hodnotí minimálně 12 nejčastěji se vyskytujících respiračních patogenů, původců
respiračních infekcí. Akutní respirační infekce mohou
být způsobeny nejméně 130 různými patogeny, přibližně z 90% viry, ale rovněž bakteriemi, plísněmi, prvoky
a dalšími parasity. Většina našich kliniků takováto pomocná laboratorní vyšetření téměř nepožaduje. Proč?
Jaká marnost.
Protiepidemická opatření proti jakékoliv infekční
nemoci se vždycky zásadně prováděla, a rovněž i dneska provádí, cíleně, nikoliv plošně, jak nás to před lety
učívával český profesor mikrobiologie a epidemiologie
Karel Raška starší (1909-1987). A jeho metoda „epidemiologic surveillance“ (epidemiologická bdělost)
je dodneška moderní, mezinárodně uznávanou součástí
doporučení jak WHO, tak je přirozeně zakomponována
i do dobrého českého zákona o ochraně veřejného zdraví (Zák. č. 258/2000 Sb.). Přitom je třeba zdůraznit,
že zdraví člověka je především jeho soukromým
statkem, nikoliv veřejným, o které by se měl kdokoliv
postarat – snad jen rodiče dohlíží na zdravý vývoj svých
dětí.
Pokud neuděláme skutečnou TEČKU za mezinárodními pandemickými hrami na našem území, dotud
ten virověk bude trvat.
Vystrašení lidé ztrácí sebekontrolu, jsou snadno manipulovatelní. Hrozba epidemií je dneska již nade vší
pochybnost zneužita k odvedení pozornosti od stávajících problémů politické reprezentace, k omezení

občanských práv a svobod. Stres, který média a rozporuplná vystoupení politiků vyvolávají, oslabuje imunitní systém. Lidé jsou o to náchylnější k infekci. Kruh
se uzavírá. Pro většinu lidí není z toho úniku. Zdravotní,
ekonomické, kulturní a sociální škody, způsobené šířením paniky, mnohonásobně převyšují škody způsobené
koronavirem. Jejich společným jmenovatelem jsou dezinformace, manipulace, strach.
Roušky, rozestupy, zavření hranic a škol, zákaz shromážďování, testování, očkování. Nic z toho neřeší podstatu
problému: iluzi nekonečného ekonomického růstu, dopad na životní prostředí. Návrat k „normálu“ je tudíž
nežádoucí. Zásadními problémy, a to ve všech existujících osmi civilizacích tohoto světa, jsou nedostatek
vody, nedostatek základních potravin, přelidnění, migrace, ničení životního prostředí, mezilidské a mezigenerační vztahy. Od toho všeho koronavirus dokonale
odvedl pozornost, a nabídl iluzi řešení – roušku,
nověji vakcínu.

UDĚLEJME

TEČKU
ZA MEZINÁRODNÍMI
PANDEMICKÝMI HRAMI
NA NAŠEM ÚZEMÍ
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Podtrženo sečteno: Zastavme ten vakcinační
jarmark a šířeji celý ten covidový bizár dokud
nám zbývá ještě aspoň nějaký ten čas! Jednou
totiž ta Covid Gate praskne. O tom nechť prosím
nikdo nepochybuje. Není to otázka zda? Je to
otázka kdy? Všichni Lapkové budou pochytáni
a budeme vás soudit…
Last but not least: Prakticky každý sektor našeho národního hospodářství, tedy i to veřejnoprávní zdravotnictví, má problémy, a to dlouhodobé vážné problémy.
Za které ten Covídek fakt nemůže. Vždyť on ani ve skutečnosti neví, že prý proti němu již tak dlouho bojujeme.
Tyto doslova existenční trable českého zdravotnictví
nezpůsobil žádný virus ani žádný jiný patogen, nýbrž
právě a pouze nekompetentní lidé ve vedení českého
státu ruku v ruce s dlouhodobě neschopnými organizátory českého zdravotnictví.
Tato společenská zdravotnická tragédie se tady
připravovala posledních cca 20–25 roků, kdy byly
postupně erodovány a bořeny základy péče o zdraví

lidu, kdy byla doslova rozbombardována dříve funkční soustava strukturovaných nemocnic s poliklinikami
a ambulancemi, kdy byl tak nějak furiantsky rozvrácen
dříve funkční systém postgraduálního vzdělávání lékařů, jakož i dalšího zdravotnického personálu. A aby toho
nebylo dosti, tak právě doslouživší vláda a ministerstvo
zdravotnictví ten zmar ve veřejném zdravotnictví v roce
2020 „pojistily“ tím, že rozdělily již tak nedostatečné
kapacity veřejného zdravotnictví na dvě části – covidovou a necovidovou.
A následně flek na hru daly tím, že všem našich chirurgům prakticky zakázaly operovat plánované operace
nejméně po dobu 9 měsíců. Tož takové „morové rány“ by
nezvládl ani zdravotnický systém mnohem bohatšího
a vyspělejšího státu, než je naše Česko. A jako perličku
uvádíme, že ačkoliv jsme čelili ataku nové neznámé nemoci, tak prakticky žádní patologové žádné covidí mrtvoly nepitvali. Jaká marnost. A jako staří a zkušení lékaři se hluboce stydíme za své kolegy, kteří dosud byli
pokládáni za ty formální české lékařské elity, a kteří se
na to „bezuzdné řádění“ politiků, byznysmenů, přírodovědců a presstitutů jenom „dívali“. Jaká marnost.

Dáno na vědomí „Urbi et Orbi“ na Nový rok 2022
Jménem Paralelní lékařské komory její mluvčí:
Vít Mareček
David Žák
Karen Pumrová
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