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Smrti zaradi covida-19 in strah pred koronavirusom so ohromili svet 
ter uničili življenja in ogrozili preživetje mnogih ljudi. Vendar so doslej 
zdravstvene organizacije z vsega sveta objavile informacije o izjemno 

majhnem naboru zdravil, ki bi lahko zmanjšala število hospitalizacij in 
smrtnih primerov zaradi tega virusa.
Kljub tej informacijski praznini so mnogi zdravniki po tihem, vendar uspešno, 
za zdravljenje bolnikov s covidom-19 začeli uporabljati zdravilo, ki se imenuje 
ivermektin.

V zadnjem letu se je seznam držav, kjer uporabljajo ivermektin za 
preprečevanje in zdravljenje okužb s tem virusom, med drugim razširil na 
Češko, Bolivijo, Honduras, Peru, Slovaško, Južno Afriko in Zimbabve.

Na podlagi najnovejših dokazov zdaj zdravniki in znanstveniki zahtevajo 
odobritev ivermektina v vseh državah sveta.

KAJ JE IVERMEKTIN? 
Ivermektin je zdravilo, ki se že približno štiri desetletja množično uporablja za zdravljenje 
parazitskih okužb pri odraslih in otrocih.

Velja za varno in učinkovito in ima dokazano protivirusno in protivnetno 
delovanje. Doslej je bilo po vsem svetu uporabljenih več kot 3,5 
milijarde odmerkov ivermektina. Svetovna zdravstvena organizacija 
ga je uvrstila na seznam esencialnih zdravil; znanstvenika, ki sta ga 
odkrila, pa sta leta 2015 prejela Nobelovo nagrado za medicino.

Decembra 2020 se je dr. Tess Lawrie, zdravnica in 
raziskovalka, ki vodi podjetje Evidence-Based Medicine Consultancy 
(E-BMC – medicinsko svetovanje na podlagi dokazov) s sedežem v 
kraju Bath (Velika Britanija), začela zanimati za zgodbo o ivermektinu, 
potem ko je videla dr. Pierra Koryja, ki je ameriški senat pozval, naj se 
zdravnikom dovoli predpisovati uporabo ivermektina proti koronavirusu. 
Po preučitvi študij, na katere se je skliceval dr. Kory, je dr. Lawrie s svojo 
skupino izkušenih raziskovalcev pri E-BMC pregledala in ocenila dokaze 
o ivermektinu kot zdravilu za covid-19 in jih posredovala širši javnosti v 
Združenem kraljestvu in v drugih državah.

IVERMEKTIN BI LAHKO SPREMENIL VSE
Močni dokazi skupine pri E-BMC so pokazali, da je bila verjetnost smrtnega izida pri ljudeh 
s covidom-19, zdravljenih z ivermektinom, približno 70 % 
manjša kot pri tistih, ki niso dobili ivermektina.

V praksi to pomeni, da bi v bolnišnici, kjer 9 od 100 bolnikov 
umre zaradi covida, ivermektin zmanjšal to število na 3 od 
100. Pregled tudi kaže, da je poslabšanje simptomov okužbe z 
virusom manj verjetno, če oseba prejme ivermektin.

IVERMEKTIN - NEZNANI JUNAK 
V VOJNI PROTI COVIDU

PRIDRUŽITE SE NAŠI POBUDI
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IVERMEKTIN - NEZNANI JUNAK V VOJNI PROTI COVIDU

Poleg tega so raziskovalci našli tudi nesporne dokaze o uporabi ivermektina 
za preprečevanje covida-19 pri ljudeh, ki so izpostavljeni visokemu tveganju 

za okužbo, kot so zdravstveni delavci in tisti, ki so bili v stiku z okuženimi. 
Izkazalo se je, da lahko ivermektin pri teh skupinah z visokim tveganjem 
prepreči 4 od 5 okužb s covidom.

Februarja 2021 je dr. Lawrie te dokaze predstavila skupini zdravstvenih delavcev in drugim 
zainteresiranim. Po predstavitvi dokazov je 65-članski odbor BIRD priporočil takojšnjo 
uporabo ivermektina za preprečevanje in zdravljenje covida-19. Ekipa dr. Lawrie je nato 
priporočila BIRD poslala ustreznim oblikovalcem politik in odločevalcem v Združenem 
kraljestvu – vključno s Terapevtsko projektno skupino, Nacionalnim inštitutom za 
zdravstveno in negovalno odličnost (NICE), Regulativno agencijo za zdravila in medicinske 
pripomočke (MHRA) ter drugim mednarodnim regulativnim organom in izvajalcem.

ZAKAJ TOREJ IVERMEKTIN NI ODOBREN?
Odgovor na to vprašanje je zapleten in vključuje številne neprijetne resnice o tem, kako se 
spopadamo s to pandemijo na državni in svetovni ravni. Vsemu navkljub si BIRD prizadeva, da 
bi prišlo do sprememb.

POTREBUJEMO VAŠO POMOČ!
Naloga organizacije BIRD je, da vas seznani s koristmi ivermektina, ker želimo, da uveljavite 
osnovno človekovo pravico dostopa do esencialnih zdravil. Pomagate nam lahko tako, da 
se pogovorite s svojim osebnim zdravnikom, pišete svojemu poslancu v Državnem zboru 
in se z ljudmi, ki jih poznate, pogovarjate o 
ivermektinu.

Prosimo, obiščite našo spletno stran: 
bird-group.org, kjer boste dobili nadaljnje 
informacije, predloge pisem in izsledke 
raziskav. Vpišite se na naš poštni seznam.

Prosimo, pomagajte nam čim bolj širiti te 
življenjsko pomembne informacije.

Hvala!
Ekipa BIRD

bird-group.orgPRIDRUŽITE SE NAŠI POBUDI
PROSIMO, NATISNITE IN DELITE TA LETAK!

Izjava o omejitvi odgovornosti: Nič na tem letaku uporabnikom 
spleta ne ponuja medicinskih nasvetov niti kakršne koli diagnostike 
ali zdravljenja. Zdravstvene odločitve morate sprejeti vi in vaš zdra-
vnik, ki se lahko z vami pogovori o navedenih dokazih ob upošte-
vanju vaše anamneze in zdravstvenega stanja. Vse informacije, ki 
jih nudi BIRD, so namenjene usposobljenim zdravstvenim delavcem 
za spodbujanje obravnave možnih načinov zdravljenja in za splošne 
informativne namene, ne pa za medicinsko svetovanje uporabnikom.
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