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Inteligentná reakcia štátnej moci každého štátu na pandémiu smrteľného ochorenia musí obsahovať 

4 (štyri) základné stratégie: 

- Prevenciu – systém opatrení zabraňujúcich šíreniu patogénu (v tomto prípade nového 

koronavírusu SARS CoV-2) v populácii – s osobitným dôrazom na zraniteľné skupiny a skupiny 

kľúčové pre chod štátu/ spoločnosti; 

- Profylaxiu – aktívnu podporu fyziologickej odolnosti spoločnosti proti patogénu; 

-      Včasnú a účinnú terapiu, a to tak ambulantnú ako nemocničnú;                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Vakcináciu – v prípade existencie a dostupnosti účinnej a bezpečnej vakcíny. 

Aktuálna stratégia vlády SR – ak sa dá vôbec o stratégii hovoriť – spočíva na jedinom, prvom pilieri, 

druhý a tretí úplne ignoruje. Vo štvrtý môže len dúfať, keďže vývoj účinnej a bezpečnej vakcíny 

nemôže zásadnejším spôsobom ovplyvniť a jej masová dostupnosť a úspešné nasadenie je hudbou 

mnoho mesiacov vzdialenej budúcnosti1.  

Dôraz na prevenciu bol a zostáva bezpochyby dôležitý. Bolo to práve včasné, energické a prezieravé 

uplatnenie prvej stratégie, čo zabezpečilo Slovensku úspešné prežitie jarnej fázy epidémie. S piatimi 

úmrtiami na milión obyvateľov začiatkom leta 2020 z nej Slovensko vyšlo ako jednoznačne 

najúspešnejšia krajina v Európe.  

Po zlyhaní príprav na jesennú fázu epidémie v lete a začiatkom jesene 2020, je v polovici novembra 

2020 počet oficiálne reportovaných obetí na Slovensku už viac ako 20-násobne vyšší (len od 1. 10. do 

13.11. stúpol  desaťnásobne z cca 50 na 500)2 a stále rastie. Jedná sa pritom len o obete, u ktorých je 

ako hlavná príčina smrti určená pľúcna forma COVID-19. Skutočných obetí epidémie je podstatne 

viac, pretože vírus SARS CoV-2 zabíja aj mnohými inými mechanizmami ako je pneumónia. Konkrétne 

čísla sa dozvieme až po štatistickom vyhodnotení prebytočnej úmrtnosti (excess mortality)  v jeseni 

a zime 2020/2021 v porovnaní s predošlými rokmi.  

Uplatnenie drakonických karanténnych opatrení na jar bolo opodstatnené, pretože v danej fáze 

pandémie svetová veda nepoznala biologické parametre patogénu, ktoré sa pri počiatočnom 

nedostatku dát javili – a mohli byť - rádovo horšie, než sa v skutočnosti ukázali byť. Lekárska veda 

a prax klinických lekárov v krajinách, kde sa epidemická situácia vymkla spod kontroly a kde už na jar 

 
1 Doterajšie správy o úspešných vakcínach – napr. vakcíne Pfizer – sú stále len veľmi predbežné a opierajú  sa o vyhlásenia 
firiem s ich komerčnými záujmami, nie o podrobné vedecké štúdie. Vyhlásenia Pfizer napríklad zdvihlo cenu akcií firmy, po 
čom nasledoval okamžitý predaj veľkých balíkov akcií manažérmi Pfizeru s osobnými ziskami v miliónoch dolárov. Dáta 
poskytnuté firmou sú veľmi chudobné a vôbec nemôžu dávať odpoveď na zásadné otázky, či je daná vakcína skutočne 
bezpečná alebo ako dlho bude trvať jej ochranný efekt. 
2 https://www.worldometers.info/coronavirus/country/slovakia 

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/slovakia


umierali desiatky tisíc ľudí (USA, väčšina Európy, Brazília, Mexiko atď.) v tom čase iba začínala hľadať 

a vyvíjať postupy profylaxie a terapie COVID-19. 

Dlhodobá udržateľnosť preventívnych opatrení, predovšetkým drakonických karantén, však naráža na 

potrebu udržať spoločnosť a ekonomiku v chode a v relatívnom komforte, teda bez nadmerných 

ekonomických, sociálnych, psychologických a skôr či neskôr aj politických dôsledkov v dôsledku 

prehlbujúcej sa polarizácie spoločnosti. Je iluzórne predstavovať si, že sa takým dôsledkom dá plne 

vyhnúť, ale vláda ktorá má základný pocit zodpovednosti voči občanom a občiankam Slovenskej 

republiky a pud politickej sebazáchovy, musí energicky usilovať o kontrolu epidémie s čo najmenšími 

externými dôsledkami. 

Čo teda má a musí urobiť vláda, ak má napraviť chyby, ktorých sa dopustila v lete, keď ľahkovážne 

stratila kontrolu nad epidémiou (bez najmenšej kontroly umožnila reimport vírusu zo zahraničia, 

a akcelerovala jeho šírenie nezvládnutým otvorením škôl 2. septembra)?   

Principiálna odpoveď je: prijať a realizovať komplexnú stratégiu manažmentu pandémie na Slovensku 

stojacu nie na jedinom, predimenzovanom, ekonomicky nesmierne drahom a sociálne, psychologicky 

a v neposlednom rade aj politicky devastujúcom pilieri prevencie, ale na komplexnom a  holistickom 

prístupe navzájom prepojených a dopĺňajúcich sa štyroch pilieroch prevencie, profylaxie, terapie 

a vakcinácie. 

 

Profylaktický pilier 

Zmyslom profylaktických opatrení je zvýšiť odolnosť celej populácie voči patogénu, pričom je 

potrebné položiť osobitný dôraz na zraniteľné skupiny obyvateľstva a ľudí, ktorí s nimi prichádzajú do 

kontaktu, ako aj pracovníkov odvetví nevyhnutných pre fungovanie spoločnosti.  

Od jari je všeobecne známe, o ktoré zraniteľné skupiny pri ochorení COVID-19 ide. Sú to ľudia nad 50 

rokov, ľudia s nadváhou a obezitou, diabetom, hypertenziou, polymorbiditami (trpiaci viacerými 

chorobami naviac) a s inými, menej častými ochoreniami.   

V populácii so zvýšenou odolnosťou sa príznaky ochorenia prejavia v menšej časti populácie (menšia 

časť nakazených ochorie) a väčší podiel ľudí, ktorí ochorejú, majú ľahký priebeh ochorenia, vyliečia sa 

rýchlejšie a sú kratší čas infekční.3 Ich liečba nevyžaduje nákladnú a dlhodobú hospitalizáciu, ani 

intenzívnu starostlivosť.  

Profylaxia tak znižuje riziko, že epidémia „zvalcuje“ a vyčerpá nemocnice a celý systém zdravotnej 

starostlivosti, ako sa to na jar 2020 stalo v mnohých oblastiach Talianska, Španielska, Francúzska, UK, 

USA a ďalších krajín sveta. 

Profylakticky sa o svoje zdravie v čase pandémie môže starať každý človek, nie každý však má 

dostatok poznatkov, aby tak robil a niektorým môžu chýbať potrebné prostriedky.  

Žiaľ štát – menovite Ministerstvo zdravotníctva SR – v tejto oblasti hrubo zlyhal a stále zlyháva. 

  

 
3 The link between vitamin D deficiency and Covid-19 in a large population, 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.04.20188268v1.full.pdf 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.04.20188268v1.full.pdf


Čo je potrebné urobiť: 

1. Zahájiť reprezentatívny skríning sérovej hladiny vitamínu D a zinku (Zn) v slovenskej 

populácii a jeho cielený monitoring v subpopuláciách seniorov a zraniteľných skupín. 

Skríning robiť priebežne, na reprezentatívnych vzorkách, aspoň do jari 2021. 

Termín: Okamžite 

 

2. V zariadeniach pre seniorov a v ďalších zariadeniach s koncentrovanou populáciou 

ohrozených skupín alebo pre chod štátu nenahraditeľných ľudí stanoviť sérovú hladinu 

vitamínu D  a zinku každému jednotlivcovi. 

Termín: Okamžite 

 

3. Na základe výsledkov z úlohy 2 u jedincov so sérovou hladinou vitamínu D nižšou ako 30 

ng/ml (75 nmol/l) zahájiť intenzívnu suplementáciu podávaním vysokých dávok D. Po jej 

dosiahnutí pokračovať až do jari s denným podávaním niekoľko tisíc IU vitamínu D4 

s cieľom postupne dosiahnuť hladinu prekračujúcu 40 ng/ml (100 nmom/l).5 Pri hladine 

vitamínu D pod 20 ng/ml zahájiť suplementáciu bolusovou dávkou rádovo v desiatkach 

tisíc IU. Konkrétne dávkovanie stanoví lekár v závislosti  od veku, hmotnosti, obezity a 

ďalších zdravotných parametrov. 

Termín: Okamžite po zistení vstupnej hladiny D 

 

4. Na základe výsledkov z úlohy 2 u jedincov so sérovou hladinou zinku pod 70 mcg/ml (11 

mcmol/l) zahájiť podávanie zinkových preparátov v dávke 25-50 mg denne.6 Pri hladinách 

pod 40 mcg/ml zahájiť suplementáciu bolusovou dávkou okolo 200 mcg.7 

Termín: Okamžite po zistení nízkej hladiny sérového Zn 

 

5. U všetkých inštitucionalizovaných zraniteľných občanov zaviesť režim podávania 2 x 1000 

mg vitamínu C denne. V špecifických prípadoch môže ísť aj o vyššie denné dávky.8 

Termín: Okamžite 

 

6. Na základe výsledkov skríningu z úlohy 1 odporučiť profylaktický režim prijímania vyšších 

dávok vitamínu D (niekoľko tisíc IU denne), C (1000-2000 mg denne) a zinku (15-25 mg 

denne) aj zdravým a nerizikovým dospelým občanom a občiankam.  

Termín: Neodkladne po uskutočnení skríningu 

 
4 European Food Safety Authority určuje ako UL (Tolerable Upper Intake Level) 100 mc (= 4000 IU) vitamínu D denne  
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/UL_Summary_tables.pdf 
U ľudí s vyšším BMI (nadváhou a obezitou) viedli aj výrazne vyššie denné dávky len k miernemu vzostupu sérového D 
(https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa_rep/blobserver_assets/ndatolerableuil.pdf    - str. 177 
5 K otázke viď napríklad „Analysis of vitamin D level among asymptomatic and critically ill COVID-19 patients and its correlation with 
inflammatory markers,  https://www.nature.com/articles/s41598-020-77093-z?fbclid=IwAR2CDL4HKTU-
6t4_e9628zuOi8jGbvWPDb5xFid_BRNpji2WpImuCb8hSQM 

6 UL pre Zn je 25 mg denne ( https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/UL_Summary_tables.pdf 
NOAEL (No Observed Adverse Effects Level) 50 mg denne – viď. 
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa_rep/blobserver_assets/ndatolerableuil.pdf   - str. 197 
7 O vplyve sérovej hladiny Zn na prežitie pacientov s COVID-19 viď napríklad „Low zinc levels at clinical admission associates 
with poor outcomes in COVID-19” - SZC at admission was significantly higher among individuals who survived 62 µg/dl (52-
72) compared to those who died 49 µg/dl (42-53); p<0·001. Individuals with SZC at admission <50 µg/dl had a mortality of 
21% that was significantly higher compared with 5% mortality in individuals with zinc at admission ≥50 µg/dl; p<0·001.” 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.07.20208645v1.full-text 
8 UL pre vitamín C EFSA nedefinuje - https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/UL_Summary_tables.pdf 
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https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa_rep/blobserver_assets/ndatolerableuil.pdf
https://www.nature.com/articles/s41598-020-77093-z?fbclid=IwAR2CDL4HKTU-6t4_e9628zuOi8jGbvWPDb5xFid_BRNpji2WpImuCb8hSQM
https://www.nature.com/articles/s41598-020-77093-z?fbclid=IwAR2CDL4HKTU-6t4_e9628zuOi8jGbvWPDb5xFid_BRNpji2WpImuCb8hSQM
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/UL_Summary_tables.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa_rep/blobserver_assets/ndatolerableuil.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.07.20208645v1.full-text
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/UL_Summary_tables.pdf


 

7. V záujme zníženia predajných cien a zvýšenia dostupnosti ukončiť monopol  lekární na 

predaj vitamínu D, C, B1 a preparátov zinku a umožniť predaj minimálne týchto 

preparátov od certifikovaných výrobcov vo všetkých predajniach potravín a drogériách. 

Termín: Okamžite 

 

8. Zaviesť profylaktický program fortifikácie základných potravín (mlieko, olej) vitamínom D. 

Termín: Okamžite 

 

 

Vedecká agenda: Podrobne monitorovať vývoj chorobnosti, úmrtnosti a priebehu ochorení 

na COVID-19, iné virózy a iné ochorenia, vrátane neinfekčných po spustení opatrení. 

Optimalizácia dávok a režimu podávania podľa veku, pohlavia, hmotnosti, počiatočných 

sérových hladín a iných parametrov. Možnosti rozšírenia spektra profylaktík o menej detailne 

známe (vitamíny skupiny B, selén, kvercetín, glycyrhizín...) a ich kombinácie. Výskum 

profylaktickej účinnosť hydroxychlorochínu (aj ako ionoforu zinku),  ivermectínu  a iných 

postupov primárnej aj sekundárnej profylaxie. 

 

Terapeutický pilier 

Kým ambulantná terapia v rámci toho, čo by sme mohli považovať za náznak terapeutického piliera 

epidemickej stratégie vlády SR absentuje prakticky úplne, jeho nemocničná časť je obsolentná, 

zhruba o 6 mesiacov zaostáva za úrovňou terapie najlepších svetových pracovísk a je možné, že 

farmakoterapia podávaná ťažko chorým pacientom s COVID-19 v slovenských nemocniciach na 

základe usmernení MZ SR pacientov viac poškodzuje, ako lieči. 

Farmakoterapia COVID-19 v SR sa riadi usmerneniami Ministerstva zdravotníctva SR uverejňovanými 

na oficiálnej stránke https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19.   

V časti „Štandardizované postupy, protokoly a opatrenia“ (viď obr. 3 na konci) je kľúčový dokument 

„Terapeutický manažment pacientov s COVID-19“ uverejnený podľa webovej stránky 26. 10. 2020.  

Tomu v období od  3. 8. do 26. 10. 2020 predchádzalo usmernenie „Vyšetrovací algoritmus a 

medikamentózna liečba pacientov hospitalizácie na infekčnom oddelení (v3 v platnosti od 3.8.2020)” 

Vzhľadom na to,  že tieto dokumenty sú resp. boli prezentované na stránke MZ SR, vytvárajú 

u lekárskej verejnosti9 zavádzajúci dojem, že ide o terapeutické postupy „lege artis“ , teda 

medzinárodne akceptované najefektívnejšie postupy (best available practice) terapie COVID-19.  

Nič nemôže byť vzdialenejšie od reality: v skutočnosti zatiaľ žiadny globálne akceptovaný „lege artis“ 

postup terapie COVID-19 neexistuje. Čo ale existuje, to sú terapeutické protokoly vyvinuté 

špičkovými klinickými pracoviskami, ktoré na jar a v lete 2020 liečili tisíce až desiatky tisíc pacientov 

 
9 V podmienkach epidémie nemá drvivá väčšina ambulantných ani ústavných lekárov popri návale pacientov 
a administratívy prakticky žiadnu šancu sledovať explozívne rastúci počet štúdií venovaných terapii COVID-19, ktoré navyše 
prichádzajú vo veľmi rôznej kvalite a často prezentujú protichodné výsledky. Extrémnym prípadom kognitívneho chaosu je 
spolitizovaná kontroverzia okolo hydroxychlorochínu (HCQ), v rámci ktorej boli robené a porovnávané štúdie, v ktorých bol 
HCQ úplne nezmyselne podávaný pacientom s rozvinutou ťažkou formou COVID-19 , dokonca v toxických dávkach, alebo 
bol síce podávaný v relatívne včasnej fáze ochorenia, ale bez suplementácie zinku, hoci jeho hlavný mechanizmus 
pôsobenia je zrejme v tom, že pôsobí ako zinkový inofór.  Toto sú zásadné „detaily“, ktoré ale nemajú klinickí lekári šancu 
sledovať a preto v dobrej viere berú obsolentné usmernenia MZ SR ako overené best available practice. 

https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19


s COVID-19 a svoje rozsiahle klinické skúsenosti sformulovali so terapeutických protokolov pre 

ambulantnú aj nemocničnú liečbu pacientov.  

Postupy farmakologickej liečby COVID-19, ktoré Ministerstvo zdravotníctva SR predkladá ako 

„Štandardizované postupy, protokoly a opatrenia“ sú obsolentné, dávno prekonané, vysoko 

predražené, terapeuticky neúčinné a potenciálne pacientov poškodzujúce. 

 

 

A, Ambulantná liečba 

V dokumente „Vyšetrovací algoritmus a medikamentózna liečba pacientov hospitalizácie na 

infekčnom oddelení (v3 v platnosti od 3.8.2020)” MZ SR usmernilo slovenských lekárov neposkytovať 

ambulantným pacientom s COVID-19 žiadnu inú ako symptomatickú liečbu (obr. 1). Novšia verzia 

usmernenia uverejnená na stránke MZ SR 26. októbra 2020 tento prístup k liečbe ambulantných 

pacientov potvrdila. 

Znamená to, že ambulantní lekári, ktorí sa riadia odporúčaniami MZ SR a považujú ich za postup “lege 

artis” ponechávajú svojich pacientov s COVID-19 bez akýchkoľvek medikamentóznych intervencií s 

výnimkou liečby symptómov (podávajú antitusiká proti kašľu, antipyretiká proti horúčke, analgetiká 

proti bolestiam a podobne). Takýto postup znamená, že sú chorí ponechaní aby si s COVID-19 poradil 

ich organizmus sám a pokiaľ sa tak nestane, smerujú do nemocníc.  

Nemocnice vďaka tomuto prístupu čelia návalu pacientov, ktorý vedie k preplneniu nemocníc, 

nútenej reprofilizácii celých oddelení a potenciálne k budovaniu poľných nemocníc.  

U časti včas neliečených pacientov potom ochorenie, ktoré medzitým prešlo z počiatočnej vírusovej 

do rozvinutej autoimúnnej fázy, progreduje do ťažkých stavov, zdĺhavých hospitalizácií, potenciálne 

dlhodobých následkov. V tých najhorších prípadoch vyžaduje terapiu na jednotkách intenzívnej 

starostlivosti a u časti končí smrťou.  

Obrázok 1: Terapia ambulantných pacientov s COVID-19 podľa „štandardizovaného postupu“ MZ SR  

 

Odporučenie MZ SR pre ambulantných lekárov teda možno zhrnúť do jedného pokynu „rezignujte na 

liečbu a čakajte, ako sa situácia vyvinie“. 

Táto doktrína všeobecnej rezignácie znamená, že slovenskí pacienti sú počas vírusovej fázy 

ochorenia ponechaní bez terapeutickej podpory, čo je v hrubom rozpore s všeobecnou medicínskou 



doktrínou, podľa ktorej sú majú vždy prednosť prevencia a včasná terapia. Obrazne povedané, je to 

akoby sme ponechali zraneného človeka krvácať a čakali, kým sa u neho rozvinie šok. 

Postup odporúčaný MZ SR je v príkrom rozpore so skúsenosťami a odporučeniami špičkových 

vedeckých pracovísk z krajín, ktoré majú od jari 2020 obrovské praktické skúsenosti s terapiou 

COVID-19. Tieto skúsenosti sa pretavili do terapeutického protokolu pre ambulantnú liečbu Covid 19 

uverejneného už 6. augusta 2020 v prestížnom The American Journal of Medicine. Článok 

„Pathophysiological Basis and Rationale for Early Outpatient Treatment of SARS-CoV-2 (COVID-19) 

Infection“ (Patofyziologické základy a zdôvodnenie pre včasnú ambulantnú liečbu infekcie SARS-CoV-

2 (COVID-19)) je peer reviewed práce 23 amerických a talianskych klinikov (McCullough et al.), ktorí 

na základe analýzy známych procesov v patogenéze ochorenia navrhli a používajú kombinovaný 

terapeutický postup zasahujúci súčasne do viacerých patogenetických procesov prebiehajúcich vo 

včasných fázach ochorenia, teda v jeho virálnej a rannej cytokínovej/ autoimúnnej fáze. 

Obrázok 2: Schéma terapeutického postupu podľa McCullough et al., JAMA, 6.8.2020, adoptovaného Association of 
American Physicians and Surgeons  

 

Zdroj: https://aapsonline.org/early-treatment-saves-lives 

Včasná ambulantná farmakoterapia COVID-19, schematicky zachytená na obrázku č. 2, pracuje 

s kombináciou lacných (ceny liečiv ako sú prednison, aspirín, doxycyklín, azitromycín, kolchicín či HCQ 

sú doslova „halierové“), teda desaťročia odskúšaných a masovo dostupných liečiv, s ktorými majú aj 

slovenskí ambulantní lekári bohaté skúsenosti. Sú ich preto schopní okamžite začať využívať.  

Potrebujú len informácie a – s mnohomesačným meškaním, ktoré stálo stovky občanov SR život 

a tisícky zdravie - kompetentné usmernenie. 

Čo je potrebné urobiť: 

9. Umožniť na Slovensku ambulantnú liečbu COVID-19 podľa protokolu McCullough et al., 

informovať o nej ambulantných lekárov. 

              Termín: Okamžite 

https://www.amjmed.com/article/S0002-9343(20)30673-2/fulltext
https://www.amjmed.com/article/S0002-9343(20)30673-2/fulltext


 

 

B, Nemocničná liečba 

Kým usmernenie MZ SR pre ambulantnú farmakoterapiu COVID-19 chýba prakticky úplne, liečba 

hospitalizovaných pacientov na Slovensku podľa usmernenia MZ SR je obsolentná, nekompetentná, 

zbytočne vysoko predražená a potenciálne škodlivá. 

Postup terapie COVID-19 odporúčaný Ministerstvom zdravotníctva SR v dokumente „Terapeutický 

manažment pacientov s COVID-19“ datovaného 21. október 2020 je na Obr. 3 A a 3 B.  Postup terapie 

odporučený v tomto dokumente je v podstate len opakovaním toho istého postupu odporúčaného 

v dokumente „Vyšetrovací algoritmus a medikamentózna liečba pacientov hospitalizácie na 

infekčnom oddelení (v3 v platnosti od 3.8.2020)” (viď Obr. 4) 

Medikamentózna liečba komplexného ochorenia, akým je COVID-19, je odzbrojujúco prostá a stojí na 

dvoch liečivách. Novom experimentálnom antivirotiku remdesivir10,11vyvinutom pre liečbu eboly a 

predávaného firmou Gilead (podľa neoficiálnych správ za približne 2100 eur za balenie pre jedného 

pacienta), a na bežne používanom steroidnom protizápalovom liečive dexametazón. 

Obrázok 3: Terapia hospitalizovaných pacientov s COVID-19 podľa usmernenia MZ SR 

 

 
10 Stručná charakteristika tu https://cs.wikipedia.org/wiki/Remdesivir 
11 Podrobnejšie aj s vedľajšími účinkami tu https://en.wikipedia.org/wiki/Remdesivir#Side_effects 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Remdesivir
https://en.wikipedia.org/wiki/Remdesivir#Side_effects


 

 

Obrázok 4:  Medikamentózna liečba hospitalizovaných pacientov podľa „Vyšetrovací algoritmus a medikamentózna liečba 
pacientov hospitalizácie na infekčnom oddelení (v3 v platnosti od 3.8.2020)” 

 

 

Už v apríli 2020 pritom uverejnil renomovaný časopis The Lancet štúdiu Wanga et all. „Remdesivir in 

adults with severe COVID-19: a randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre 

trial“12( The Lancet  29. apríla 2020), ktorá konštatovala, že remdesivir nemá u pacientov s vážnym 

ochorením COVID-19 žiadny účinok na úmrtnosť. Citujem z článku „Úmrtnosť po 28 dňoch bola 

u oboch skupín podobná ( 22 (14%) zomrelo v skupine s remdesivirom vs. 10 (13%) v placebo 

skupine, rozdiel 1·1% [95% CI −8·1 to 10·3]). U pacientov, ktorí používali remdesivir v rámci 10 dní po 

nástupe symptómov, nebola úmrtnosť do 28 dní medzi skupinami signifikantne odlišná…” 

 
12 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31022-9/fulltext#seccestitle150 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31022-9/fulltext#seccestitle150
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31022-9/fulltext#seccestitle150
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31022-9/fulltext#seccestitle150
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31022-9/fulltext#seccestitle150


K tomu istému záveru dospela aj štúdia „Repurposed antiviral drugs for COVID-19 –interim WHO 

SOLIDARITY trial results” predbežne uverejnená 15. 10. 202013 . Tá v zásade v plnom rozsahu potvrdila 

to, čo bolo známe už z Wangovej práce uverejnenej skoro pol roka predtým. 

Nielenže je remdesivir pri liečbe pokročilého štádia COVID-19 úplne neúčinný, ale má aj celý rad 

známych a vážnych vedľajších účinkov, pričom vzhľadom na jeho novotu ich môže byť mnoho ďalších 

doteraz neznámych.14  

V protiklade s terapeutickým postupom na základe dua remdesivir - dexametazón ktorý na Slovensku 

zaviedlo Ministerstvo zdravotníctva, vznikla už začiatkom roka 2020 pracovná skupina špičkových 

odborníkov v oblasti intenzívnej starostlivosti a iných odborov FLCCC Alliance (Front Line COVID-19 

Critical Care Alliance)15. Táto skupina na základe rozsiahlych klinických skúseností vyvinula a v apríli 

2020 zverejnila protokol pre intenzívnu liečbu ťažkých pacientov s COVID-10, ktorú nazvala MATH + 

protokol. 

MATH plus protokol je nepretržite updatovaný tak, aby odrážal najnovšie klinické poznatky a v jeho 

aktuálne najčerstvejšej verzii uverejnenej 12. 11.16 pozostáva z nasledovných liečiv: 

M – metylprednizolón 

A – vitamín C ( kyselina Askorbová) 

T – vitamín B1 ( tiamín) 

H – heparín 

Pod „ +“  nasledujú: 

Ivermectine 

Vitamín D – prednostne v podobe calcifediolu podaného i.v. 

Atorvastatín 

Melatonín 

Zinok 

Famotidín 

Terapeutická výmena plazmy 

 

Tento pre laikov nezrozumiteľný „kokteil“ liečiv má vnútornú logiku zodpovedajúcu komplexnej 
patogenéze ochorenia COVID-19 popísanej v práci „MATH+ protocol for the treatment of SARS-CoV-2 
infection: the scientific rationale”17 Protokol je postavený na farmakách, ktoré sú odskúšané 
generáciami lekárov,  sú všeobecne fyzicky aj ekonomicky dostupné, a majú minimálne resp. dobre 
zdokumentované vedľajšie účinky. Viaceré z jeho zložiek sú aj súčasťou profylaxie a ambulantnej 
liečby COVID-19, MATH + protokol. Rovnako ako terapeutická doktrína MZ SR, aj MATH + obsahuje 
kortikosteroid, ale namiesto dexametazónu používa metylprednizolón, ktorý sa podľa skúseností 
klinikov v terapii lepšie osvedčil.  

Sú len dve prekážky, ktoré bránia jeho plošnému uplatneniu pri terapii pokročilých fáz COVID-19 na 

Slovensku:  v prvom rade o ňom stále niektorí lekári nevedia, a aj tých, čo o ňom vedia, nútia 

 
13 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.15.20209817v1 
14 https://www.drugs.com/ppa/remdesivir.html 
15 https://covid19criticalcare.com/about/ 
16 https://covid19criticalcare.com/math-hospital-treatment/pdf-translations/ 
17 https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/08/MATH-protocol-for-the-treatment-of-SARS-CoV-2-
infection-the-scientific-rationale.pdf 

 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.15.20209817v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.15.20209817v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.15.20209817v1
https://www.drugs.com/ppa/remdesivir.html
https://covid19criticalcare.com/about/
https://covid19criticalcare.com/math-hospital-treatment/pdf-translations/
https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/08/MATH-protocol-for-the-treatment-of-SARS-CoV-2-infection-the-scientific-rationale.pdf
https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/08/MATH-protocol-for-the-treatment-of-SARS-CoV-2-infection-the-scientific-rationale.pdf


„Štandardizované postupy, protokoly a opatrenia“ MZ SR liečiť pacientov neúčinným a drahým 

remdesivrom. 

Čo je potrebné urobiť: 

10. Zaviesť na Slovensku ambulantnú liečbu COVID-19 podľa protokolu MATH + 

              Termín: Okamžite 

Vedecká agenda: Podrobne monitorovať úspešnosť ambulantných a nemocničných terapeutických 

protokolov,  vývoj priebehu ochorenia COVID-19, úmrtnosti a komorbidít pri rôznych fázach 

a klinických a laboratórnych parametroch na začiatku ochorenia. Optimalizácia dávok a režimu 

podávania podľa veku, pohlavia, hmotnosti, komorbidít, počiatočných sérových hladín látok ako sú 

zinok, vitamín D, vitamín B či iných klinicky relevantných parametrov. Podrobne sledovať 

a dokumentovať výskyt a priebeh chronickej formy COVID-19 u liečených pacientov.  

Spoločensko-vedná agenda zlyhania štátu v jesennej fáze pandémie: Analyzovať politické, 

štrukturálne a konkrétne manažérske zlyhania v príprave vlády na jesennú fázu pandémie. Došlo 

v procese profesionálnych a politických zlyhaní k neúmyselnému zabitiu občanov SR, ktorým by sa 

mala zaoberať prokuratúra podobne ako je tomu vo Francúzsku?18 Ako sa vyhnúť podobným 

zlyhaniam pri podobných krízových situáciách v budúcnosti? 

 
Príloha 
Súčasný stav usmernení MZ SR  

Obrázok 5  „Štandardizované postupy, protokoly a opatrenia“ zo stránky MZ SR, stav 12. 11. 2020 
www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19 

 
18 https://www.euronews.com/2020/11/10/coronavirus-french-prosecutors-launch-four-probes-into-handling-
of-covid-19-pandemic 
 

http://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19
https://www.euronews.com/2020/11/10/coronavirus-french-prosecutors-launch-four-probes-into-handling-of-covid-19-pandemic
https://www.euronews.com/2020/11/10/coronavirus-french-prosecutors-launch-four-probes-into-handling-of-covid-19-pandemic


 

 

 

 


