
Decesele cauzate de Covid-19 și frica de virus au paralizat lumea, schimbând drastic 
viziunea asupra vieții. Cu toate acestea, până în prezent, autoritățile sanitare globale au 
indentificat puține tratamente pentru a reduce spitalizările și decesele cauzate de virus.

În ciuda acestor lipsuri, mulți medici au folosit în liniște, dar cu succes, un 
medicament numit Ivermectină pentru a trata persoanele cu Covid-19.

În ultimul an, lista țărilor care utilizează Ivermectina pentru prevenția și 
tratamentul virusului a crescut, incluzând țări precum Republica Cehă, 
Bolivia, Honduras, Peru, Slovacia, Africa de Sud și Zimbabwe. Pe baza celor 
mai recente dovezi, medicii și oamenii de știință solicită acum aprobarea 
Ivermectinei în fiecare țară a lumii.

Ce este Ivermectina?
Ivermectina este un medicament utilizat pe scară largă de aproximativ 
patruzeci de ani pentru tratarea infecțiilor parazitare la adulți și copii. Este 
considerat sigur și eficient și se remarcă prin proprietățile sale antivirale și 
antiinflamatoare. Peste 3½ miliarde de doze de Ivermectină au fost administrate în 
întreaga lume. Este inclus în lista medicamentelor esențiale a Organizației Mondiale a 
Sănătății (OMS), iar în 2015 medicii care au descoperit-o au câștigat un premiu Nobel.

În decembrie 2020, dr. Tess Lawrie, medic și cercetător din Bath, 
directorul Evidence-Based Medicine Consultancy (E-BMC), a devenit 
interesat de povestea Ivermectinei după ce l-a văzut pe doctorul 
Pierre Kory pledând la Senatul S.U.A. pentru a permite 

medicilor să prescrie Ivermectină pentru utilizare 
împotriva coronavirusului. După examinarea studiilor 

la care au făcut referire dr. Kory, dr. Lawrie și echipa sa de 
cercetători experimentați de la E-BMC au examinat și evaluat dovezile privind 
Ivermectina pentru covid-19 și le-au distribuit pe scară largă în Marea 
Britanie și la nivel internațional.

Ivermectina ar putea schimba totul.
Dovezile evidente ale echipei de revizuire    E-BMC au arătat că 
persoanele cu Covid-19 care au fost tratate cu Ivermectină au 
prezentat cu aproximativ 70% mai puține șanse de a muri decât 
persoanele care nu au primit Ivermectină. Practic, acest lucru 
înseamnă că, într-un spital în care 9 persoane din 100 mor din 
cauza Covidului, Ivermectina ar putea reduce acest număr la 3  din 
100. Evaluarea arată, de asemenea, că simptomele virusului au fost 
mai puțin agresive în cazul administrării Ivermectinei.
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În plus, cercetătorii au găsit, de asemenea, dovezi clare cu privire la utilizarea 
Ivermectinei pentru prevenirea Covid-19 în rândul persoanelor cu risc crescut de 
infecție, cum ar fi angajații din domeniul sănătății și contactele Covid-19. Acest 
lucru a arătat că Ivermectina poate preveni 4 din 5 infecții cu Covid în rândul 
acestor grupuri cu risc ridicat.

În februarie 2021, Dr. Lawrie a prezentat dovezile unui grup de profesioniști din domeniul 
sănătății și altor părți interesate. După audierea probelor, grupul BIRD, de 65 de persoane, 
a recomandat ca Ivermectina să fie implementată imediat pentru prevenirea și tratamentul 
Covid-19. Echipa doctorului Lawrie a împărtășit apoi urgent recomandarea BIRD cu factorii 
de decizie relevanți din Marea Britanie - inclusiv Institului Sănătății Publice (PHE), Institutul 
Național pentru Excelență în Sănătate și Îngrijire (NICE), Agenția de Reglementare a 
Medicamentelor și Produselor de Sănătate (MHRA), precum și alte organisme internaționale 
de reglementare și implementare.

Prin urmare, de ce Ivermectina nu este aprobată în Marea Britanie?
Răspunsul la această întrebare este complex și implică câteva adevăruri incomode despre 
modul în care a fost tratată această pandemie, atât la nivel național, cât și la nivel global. Dar, 
împotriva tuturor șanselor, la BIRD se lucrează pentru ca schimbarea să aibă loc.

Avem nevoie de sprijinul tău!
Misiunea BIRD este aceea de a vă oferi cunoștințe despre beneficiile Ivermectinei, deoarece 
dorim să utilizați drepturile fundamentale ale omului pentru a accesa un medicament esențial. 
Ne puteți ajuta făcând propriile cercetări, 
vorbind cu medicul de familie, scriindu-i 
parlamentarului și vorbind cu oamenii pe 
care îi cunoașteți despre Ivermectină.

Vă rugăm să vizitați site-ul nostru: 
bird-group.org pentru informații 
suplimentare, modele de scrisori și 
dovezi de cercetare. Alăturați-vă listei 
noastre de mail acolo.

Vă rugăm să ne ajutați să răspândim 
aceste informații vitale peste tot.

Vă mulțumim! 

Echipa BIRD

IVERMECTINA - EROUL ÎMPOTRIVA COVID

Alătură-te campaniei noastre! bird-group.org

Declinarea responsabilității: Nimic din acest prospect nu oferă utilizatorilor 
web sfaturi medicale sau vreo formă de diagnostic sau tratament de orice fel. 

Deciziile medicale trebuie luate de dvs. și de medicul dumneavoastră, care 
pot lua în considerare o revizuire a materialelor BIRD și cunoștințelor despre 

istoricul medical și starea pacientului. Toate informațiile furnizate de BIRD sunt 
oferite pentru a promova luarea în considerare de către profesioniștii din dome-
niul sănătății, instruiți în legătură cu posibilele tratamente și în scopuri generale 

de informare și nu sunt sfaturi medicale pentru utilizatori.
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Vă rugăm să distribuiți acest pliant!
Descărcați-l de pe site-ul nostru web.
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