Warszawa, 21 marca 2021 r.
Szanowni Panie i Panowie, Senatorowie RP
Zwracamy się do Państwa w najważniejszej obecnie dla polskich obywateli sprawie, a mianowicie epidemii
Covid-19 i skutecznego jej przeciwdziałania. Z przykrością stwierdzamy, iż podjęte do dziś przez rząd środki są
dalece niewystarczające, a często też szkodliwe.
Niniejszy list jednak nie ma na celu pełnej recenzji działań rządu. Stanowi natomiast formę poinformowania
Państwa o ich istotnej wadzie, jaką jest brak wdrożenia leków, które są z sukcesem stosowane zarówno w
profilaktyce, jak i leczeniu Covid-19 w wielu krajach na świecie, i których zastosowanie przyspieszyłoby
znacząco otwarcie polskiej gospodarki, istotnie zmniejszając liczbę zachorowań, powikłań oraz śmierci.
Tymczasem, odnosi się wrażenie, że w sytuacji tak wielkiego kryzysu zdrowotnego, polskie władze zamykają się
(czy celowo?) na rozwiązania lecznicze stosowane przez inne rządy, w tym ostatnio, od początku 2021 roku, w
krajach tak nam bliskich, jak Czechy, Słowacja, czy Bułgaria. Zadziwia w tym miejscu bezczynność opozycji,
która przystaje w milczeniu na taki stan rzeczy.
Oprócz znanej w Polsce Amantadyny, lekami skutecznymi w walce z Covid-19 są Hydroksychlorochina i
Iwermektyna. W szczególności ta ostatnia używana już w ponad dwudziestu krajach (patrz:
www.c19ivermectin.com). W Czechach, jej użycie zostało właśnie poszerzone o przypadki wczesnych etapów
choroby, a stosowne recepty wypisują lekarze pierwszego kontaktu. W Bułgarii rząd ułatwia obywatelom dostęp
do produkowanej lokalnie Iwermektyny, rozdając ją w aptekach. Jest to lek bardzo tani, gruntownie przebadany.
Wszelkie efekty uboczne są niewielkie i znane, albowiem na przestrzeni swej czterdziestoletniej historii był
podany ludziom 3,7 miliarda razy. Dodatkowym atutem jest fakt wygaśnięcia patentu, dzięki czemu może być
produkowany w Polsce.
Według ekspertów, efekty uboczne Iwermektyny są znikome, pod warunkiem stosowania zaleconych dawek. Jej
skuteczność potwierdzona jest już przez kilkadziesiąt badań ze świata, w tym ostatnio w meta-badaniach
wykonanych przez czołowych brytyjskich i amerykańskich ekspertów m.in. w dniu 20 lutego br. w postaci raportu
BIRD (raport z konkluzjami w załączeniu do niniejszego pisma).
Protokół stosowania Iwermektyny w leczeniu Covid-19 został opracowany przez amerykańskich lekarzy
zrzeszonych we FLCCC Alliance (www.flccc.net). W wyniku ich wystąpienia przed komisją senatu USA do
spraw bezpieczeństwa narodowego w dniu 8.12.2020 roku, Iwermektyna została dopuszczona w terapii
antykowidowej w Stanach Zjednoczonych. O wiarygodności FLCCC Alliance niech świadczy fakt, iż już maju
2020 r. to oni zaproponowali zastosowanie kortykosteroidów w leczeniu ciężkich przypadków Covid-19. Pomimo
początkowo negatywnej opinii Światowej Organizacji Zdrowia, już po miesiącu tzw. „Badanie Oksfordzkie”
udowodniło słuszność ich metody, która dziś jest standardem leczenia pacjentów w ciężkim stadium choroby.
Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzamy, iż jest całkowicie niezrozumiałe, iż polski rząd i rada medyczna
przy premierze ignorują uparcie zalecenia specjalistów międzynarodowych, których dorobek naukowy i
wkład w rozwój medycyny przewyższają dorobek i wkład któregokolwiek z członków tejże rady, z prof.
Horbanem włącznie (patrz: https://covid19criticalcare.com/about/flccc-alliance-contributions-to-the-field-ofmedicine/)
Czas koronawirusa to nie moment na ambicje panów profesorów. To nie czas na kalkulacje polityczne partii
rządzących ani opozycji. Jako obywatele Polski niniejszym kategorycznie żądamy niezwłocznego wdrożenia
istniejących leków takich jak Iwermektyna oraz wszelkich innych, które dają pozytywne rezultaty w walce z
koronawirusem jak Amantadyna czy Hydroksychlorochina w profilaktyce i terapii Covid-19.
Pamiętajcie drodzy Państwo, że, „władza jest jak łódź, lud jak woda; woda łódź unosi, ale woda też łódź zatapia
(Xunzi, III p.n.e.). Naród Polski patrzy i ocenia Was .
Z poważaniem,
Waldemar „Major” Fydrych
Pomarańczowa Alternatywa

