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Zaměření č.1 :
1) Vyhledat alespoň 10 osob na území ČR, které byly pozitivní na Covid19 a hospitalizovány
ve vážném stavu na jednotce intenzivní péče, a pokud budou ochotné zveřejnit citlivé
údaje a informace, zjistit, jak byli léčeni a zda znají způsob a místo svého nakažení.
-

Postup byl zvolen pouze legálními prostředky, ačkoliv bylo možno pátrat i mimo zákony
legitimními prostředky. Legitimní cestou a stanoveným zákonným postupem byl dosažen
tento výsledek:

-

Dotazem na zdravotních pracovištích nelze informaci získat, protože jsou interním
nařízeních zakázány poskytovat.

-

Dotazem na hygienických stanicích bylo odpověděno, že takové citlivé informace
neposkytují.

-

Výzvou k tomu,zná-li někdo konkrétně a přímo někoho, kdo byl pozitivní, vážně nemocen
a na jednotce intenzivní péče, vyléčen a propuštěn domů nebyla zjištěna jediná konkrétní
osoba.

Ad1) Závěr k této otázce je 0 zjištěných pozitivních, vážně ohrožených, vyléčených a
propuštěných pacientů
Zaměření č.2
2) Vyhledat alespoň 100 osob, zjistit kolik jich muselo navštívit lékaře díky zhoršenému
zdravotnímu stavu a zjistit jejich příznaky po zavedení povinného nošení roušek a to více
jak 4 hodiny denně.
-

Podařilo se zjistit 98 osob, z nichž 7 odmítlo se k věci vyjádřit, 91 osob bylo dotázáno, zda
rouška měla vliv na jejich zhoršující stav, z toho 11 si nevšimlo, zda se jim stav zhoršil
vlivem nošení roušky,

-

44 jich roušku sice nosilo, ale většinou ji měli úmyslně na bradě, nebo střídavě sejmutou a
36 jich mělo zdravotní potíže, a 31 jich mělo zdravotní potíže, zhoršené dýchání, pálení
v krku, zvýšená hleny a kašel, chvilkové zvýšené teploty,

-

5 jich vyhledalo lékaře, při čemž nebyli vyšetřeni a dostali doporučení, kdyby se to
zhoršilo, tak se mají ozvat nebo obrátit se telefonicky na hygienickou stanici. Ve 2 z těchto
5 osob bylo provedeno i fyzické vyšetření a soukromě jim bylo doporučeno, když mají
dýchací potíže, ať nosí roušku pokud možno co nejméně.

-

Tyto 2 osoby byly v pracovním režimu a když přestaly roušku používat, oběma zdravotní
potíže zmizely.

-

Osob hospitalizovaných bylo zjištěno 0 osob.
Zpracoval Kb2/JT

1
Když státní orgány nekonají a selhali, musí svou zemi chránit občané

