
Covid-19-relaterade dödsfall och rädsla för viruset har paralyserat 
världen och förstört mängder av liv. Trots detta har hittills endast ett 
fåtal behandlingar identifierats av globala hälsoorgan för att minska 

antalet sjukhusinläggningar och dödsfall som är kopplade till viruset. 
I detta vakuum har många läkare i tystnad framgångsrikt använt en medicin som 
heter ivermektin för att behandla personer med covid-19.

Under det senaste året har listan över länder som använder ivermektin för 
förebyggande och behandling av covid-19 vuxit, och innefattar nu bland 
andra Tjeckien, Bolivia, Honduras, Peru, Slovakien, Sydafrika och Zimbabwe. 
Baserat på de senaste resultaten uppmanar nu läkare och forskare alla 
världens länder att godkänna ivermektin.

Vad är ivermektin? 
Ivermektin är ett läkemedel som har använts i stor omfattning under cirka fyrtio år, för 
att behandla parasitinfektioner hos både barn och vuxna. Läkemedlet anses vara säkert 
och effektivt, och är känt för sina antivirala och anti-inflammatoriska egenskaper. Över 
tre och en halv miljard doser av ivermektin har administrerats världen över. Det finns 

med på Världshälsoorganisationens (WHO) förteckning över de viktigaste 
läkemedlen, och år 2015 vann upptäckarna av ivermektin Nobelpriset i 

fysiologi eller medicin.

I december 2020 blev dr Tess Lawrie, en läkare och forskare 
hemmahörande i Bath som driver E-BMC (Evidence-

Based Medicine Consultancy), intresserad av ivermektin, efter 
att ha sett dr Pierre Korys uppmaning till den amerikanska senaten att 
tillåta läkare att skriva ut ivermektin för användning mot coronaviruset. 
Efter att ha gått igenom de studier som dr Kory hänvisade till, granskade 
och bedömde dr Lawrie och hennes team av erfarna forskare på E-BMC 
beläggen för ivermektins effektivitet mot covid-19 och delade resultatet 
både inom Storbritannien och internationellt.

Ivermektin kan förändra allt
De starka bevisen från E-BMC:s granskningsteam visade att personer med covid-19 som 
behandlades med ivermektin hade omkring 70 % lägre risk 
att dö än de som inte fick ivermektin. Konkret innebär detta 
att ivermektin, på ett sjukhus där 9 av 100 dör av covid, skulle 
kunna minska detta antal till 3 av 100. Granskningen visade 
även att det är mindre sannolikt att sjukdomssymtomen 
förvärras om man får ivermektin.
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Forskarna fann även klara bevis för ivermektins effektivitet mot covid-19 
vid användning i förebyggande syfte bland personer med hög infektionsrisk, 

såsom sjukvårdspersonal och personer som är i nära kontakt med covid-
smittade. Resultaten visar att ivermektin kan förebygga 4 av 5 covid-
infektioner i dessa högriskgrupper. 

I februari 2021 presenterade dr Lawrie bevisen för en panel av hälso- och sjukvårdsexperter 
samt andra berörda parter. Efter presentationen rekommenderade den 65 personer starka 
BIRD-panelen omedelbar implementering av ivermektin för förebyggande och behandling 
av covid-19. Lawries team vidarebefordrade därefter BIRDs rekommendation till relevanta 
beslutsfattare, däribland Public Health England (PHE), National Institute for Health and Care 
Excellence (NICE), Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) samt andra 
internationella reglerings- och implementeringsorgan.

Så varför godkänns inte ivermektin?
Svaret på denna fråga är komplicerat och innefattar ett antal obehagliga sanningar om hur 
den här pandemin har hanterats, både på en nationell och global nivå. Men mot alla odds 
kämpar vi på BIRD för en förändring.

Vi behöver ditt stöd!
BIRDs mål är att förse dig med kunskap om fördelarna med ivermektin, då vi vill att du 
ska utnyttja dina grundläggande mänskliga rättigheter för att få tillgång till ett livsviktigt 
läkemedel. Du kan hjälpa oss genom att göra egna efterforskningar, tala med din läkare, 
skriva till dina politiker och tala med människor i din närhet om ivermektin. 

Besök gärna vår webbplats på 
bird-group.org för mer information, brevmallar 
och forskningsresultat. Där kan du även anmäla 
dig till vår sändlista.

Hjälp oss att sprida denna livsviktiga 
information.

Tack!  
Teamet på BiRD

Friskrivning: Ingenting på detta flygblad är medicinsk rådgivning 
eller någon form av diagnos eller behandling för webbanvändare. 
Medicinska beslut ska fattas av patienten och läkaren, som kan 
granska BIRD-materialet och som har kännedom om patien-
tens sjukdomshistoria och aktuella tillstånd. All information som 
tillhandahålls av BIRD erbjuds som stöd för utbildad sjukvård-
spersonal i övervägandet av möjliga behandlingar samt i allmänt 
informationssyfte och är inte medicinsk rådgivning för användare.
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