
Śmiertelność i strach spowodowane chorobą Covid-19 paraliżują świat, niszcząc ludzkie 
istnienia i źródła utrzymania. Mimo to, do dzisiaj zidentyfikowano, a światowe agencje 
zdrowia zaleciły, zaskakująco niewiele medykamentów, które zmniejszałyby liczbę 
hospitalizacji i śmiertelność związaną z wirusem.

Pomimo tej próżni, wielu lekarzy leczących chorych na Covid-19 stosuje po cichu, 
ale z dużym sukcesem lek o nazwie iwermektyna.

W minionym roku lista krajów, które stosują iwermektynę w celu 
zapobiegania i leczenia wirusa powiększyła się między innymi o Czechy, 
Słowację, Boliwię, Honduras, Peru, Południową Afrykę i Zimbabwe. 
Opierając się o najnowsze dane, lekarze i naukowcy wzywają, aby dopuścić 
stosowanie iwermektyny na całym świecie.

CZYM JEST IWERMEKTYNA?
Iwermektyna jest lekiem szeroko stosowanym od blisko 4o lat w leczeniu 
infekcji pasożytniczych u dzieci i dorosłych. Uważana za lek bezpieczny i 
skuteczny, jest znana z antywirusowych i przeciwzapalnych właściwości. Na świecie 
podano łącznie przeszło 3 1/2 miliarda dawek iwermektyny. Znajduje się ona na Wzorcowej 

Liście Podstawowych Leków WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) a w 2015 
roku jej odkrywcy zostali nagrodzeni za jej wynalezienie Nagrodą Nobla 

w dziedzinie Medycyny.

W grudniu 2020 Dr Tess Lawrie, lekarz medycyny i naukowiec 
pracujący w Bath, prowadząca firmę konsultacyjną 

(E-BMC), zainteresowała się pandemiczną historią 
iwermektyny po wysłuchaniu wystąpienia Dr Pierre Kory przed 

senatem USA, w którym wzywał do pozwolenia lekarzom w USA na stosowanie 
iwermektyny w leczeniu koronawirusa. Po przeanalizowaniu badań, do 
których odnosił się Dr Kory, Dr Lawrie i jej zespół doświadczonych badaczy 
z E-BMC przeanalizował i ocenił dowody na skuteczność iwermektyny w 
leczeniu Covid-19 oraz rozpowszechnił otrzymane wyniki analiz w Wielkiej 
Brytanii i na całym świecie.

IWERMEKTYNA MOŻE ZMIENIĆ WSZYSTKO
Jednoznaczne wyniki uzyskane przez zespół ekspercki E-BMC pokazują, 
że chorzy na Covid-19 leczeni iwermektyną, mieli w przybliżeniu o 70% 
mniejsze ryzyko śmierci, niż chorzy nieleczeni tym lekiem. Praktycznie 
oznacza to, że w szpitalu, w którym umiera obecnie 9 na 100 pacjentów 
leczonych na Covid-19, dopuszczenie iwermektyny zmniejszyłoby tę 
liczbę do 3 na 100. Wspomniana meta-analiza pokazuje także, że u osób 
leczonych iwermektyną objawy chorobowe rzadziej się pogłębiały niż u 
pacjentów, którym nie podawano iwermektyny.
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Ponadto badacze znaleźli również jednoznaczne dowody na skuteczność użycia 
iwermektyny w zapobieganiu Covid-19 u osób z grupy wysokiego ryzyka 
zakażenia, takich jak pracownicy służby zdrowia oraz osoby z otoczenia chorych 
na Covid. Pokazują one, że stosowanie iwermektyny może zapobiec 4 na 5 
infekcji w tej grupie.

W lutym 2021 Dr. Tess Lawrie przedstawiła zebrane dowody panelowi medyków i innych 
zainteresowanych. Po wysłuchaniu dowodów 65-osobowy panel BIRD (British Ivermectin 
Recommendation Development) -  brytyjski panel w sprawie wypracowania zaleceń do 
stosowania iwermektyny - zalecił, aby iwermektyna została natychmiast włączona do 
zapobiegania i leczenia Covid-19. Następnie zespół Dr. Lawrie Tess pilnie podzielił się 
zaleceniami panelu z właściwymi decydentami, w tym Teraputic Task Force (Terapeutyczną 
Grupą Zadaniową), the National Institute for Health and Care Excellence (Narodowym 
Instytutem Najwyższej Jakości Zdrowia i Opieki), the Medicines and Healthcare Products 
Regulatory Agency (Agencją Regulacyjną ds. Leków i Produktów Medycznych), oraz z innymi 
międzynarodowymi ciałami.

ZATEM DLACZEGO IWERMEKTYNA NIE JEST DOPUSZCZONA DO STOSOWANIA? 
Odpowiedź na to pytanie jest złożona i zawiera pewne niewygodne fakty dotyczące sposobu 
reagowania na pandemię, zarówno na poziomie narodowym, jak i światowym. Ale na przekór 
wszelkim przeciwnościom, nasza grupa BIRD ciężko pracuje, aby doprowadzić do zmian.

POTRZEBUJEMY TWOJEJ POMOCY
Misją BIRD jest propagowanie wiedzy o 
korzyściach ze stosowania iwermektyny, 
gdyż chcemy, abyś mógł skorzystać 
z podstawowego prawa człowieka do 
dodstępu do podstawowych leków. 
Możesz nam pomóc, prowadząc swoje 
własne dociekania, rozmawiając z Twoim 
lekarzem rodzinnym, pisząc do lokalnych 
polityków i informując o iwermektynie 
ludzi, których znasz.
Prosimy odwiedź naszą stronę 
internetową bird-group.org, aby 
uzyskać dalsze informacje, wzory listów 
i wyniki badań. Wpisz się na naszą listę 
mailingową tutaj. Prosimy pomóż nam 
propagować tę kluczową informację na 
wszelkie sposoby!
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Zastrzeżenie. Nic w tej ulotce nie stanowi porady medycznej ani formy 
diagnozy, lub jakiegokolwiek leczenia. Medyczne decyzje powinny być pode-
jmowane przez Ciebie wraz z Twoim lekarzem, który może przedyskutować z 
Tobą zebrane dowody w kontekście historii twojego zdrowia i jego obecnego 

stanu. Wszelka informacja przekazywana przez BIRD ma na celu promowanie 
rozważania przez profesjonalnych medyków możliwych sposobów leczenia oraz 

w celach edukacyjnych i nie jest poradą medyczną dla czytelnika.
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Proszę, wydrukuj i podziel się tą ulotką.

Bum Moc iwermektyny
     Uwolnijmy ją
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