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Leczmyjak w Korei
Znany od lat lek na mala
rię czy zwykławitamina C
mogą pomóc wleczeniu
zaawansowanej fazy CO
VID-19. Trzeba tylko dać
lekarzom zielone światło
mówi anestezjolog
dr Tomasz Dangel.

go nie zaleca. a szkoda, bo witaminę C
powinno się stosować profilaktycznie.
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Chodzi o zwykłą witaminę C,
tę, którą możemy kupić w apte
kach?
Askorbinianu sodu w preparacie
do podania dożylnego nie można
kupić w aptece. Dostępne sąw apte
kach preparaty doustne, które nale
ży stosować w profilaktyce. Wiemy
od lat, że witamina C działa korzyst
nie na układ odpornościowy i usu
wa wolne rodniki tlenowe. Gdy cho
ry na COVID-19 wchodzi we wstrząs
septyczny, to cząsteczkami, które
atakują jego ciało, są wolne todni
—

Epidemia zabiera
n” oracę
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ki. A witamina Cje absorbuje, tylko
musi być podana w megadawkach.
MARTYNA ŚMIGIEL: W liście
otwartym zwrócił się pan do mi
nistra zdrowia z apelem o udo
stępnienie w Polsce dwóch pre
paratów, które prawdopodobnie
są skuteczne w leczeniu CO
VID-19, choroby wywolanej koro
nawirusem. M trudno uwierzyć,
ale chodzi o zwykłą witaminę C
i znany od lat lek na malarię.
DR TOMASZ DANGEL: Są już
na ten temat publikacje medyczne.
W ostatnich dniach władze Szangha
ju w Chinach wydały w tej sprawie
oficjalny komunikat, a w nim zale
cenie, by wleczeniu COVID-19 sto
sować askorbinian sodu dożylnie,
czyli witaminę C. Prawdopodobnie
tę metodę stosuje się w Korei Połu
dniowej, która ma dotąd najlepsze
wyniki leczenia, biorąc pod uwagę
stosunek liczby zakażeń do liczby
zgonów. Powinniśmy robić to samo.
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Martyna Śmigiel

A co z chlorochiną, która dotąd
była stosowana w leczeniu ma
larii?
To preparat w Polsce zarejestro
wany jako arechin. Sprawdzałem,
że kosztował ok. 19zł za 30 tabletek
po 250 mg, a z refundacją ok. 6zł.
Problem w tym, że ostatnio nie jest
już w Polsce dostępny. Okazuje się
jednak, że jest inny preparat, sku
teczniejszy od arechinu. Jest nim
plaquenil (hydroksychlorochina).
Artykuł na ten temat opublikowa
no 9 marca. Pisząc list do ministra
zdrowia, nie wiedziałem jeszcze
o tym. Obydwa preparaty powin
ny być stosowane razem z cynkiem.
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Jak duże to dawki?
-Nie chodzijuż o miligramy, aleogra
my. Naukowiec Linus Pauling, laureat
nagrody Nobla, jako pierwszy zapro
ponował, by stosować dawki w gra
mach. A amerykański lekarz Fred R
Klennerwl948 r. leczył wten sposób
pa~jentówz polio (poliomyelitis). Zwy
powiedzi dr. Richarda Chenga wyni
ka, że w obecnie stosowanym proto
kolewleczeniu COVID-19 wChinach
podawana jest dawka 24 g dziennie.
W jaki sposób witamina C jest
podawana pacjentom?
Witamina C występuje w dwóch
postaciach: jako askorbinian sodu
i kwas askorbinowy. Chemicznie
niewiele się od siebie różnią, ale
mają inne pH. Jeśli choremu we
wstrząsie septycznym leki poda
jemy dożylnie, to nie powinny one
zakwaszać jego organizmu, bo itak
już grozi mu kwasica. Najlepiej więc
podawać askorbinian sodu. Musi
być przygotowany w warunkach la
boratoryjnych: zamknięty w szkla
nej butelce, sterylny, z gumowym
korkiem. W szpitalu przez ten ko
rek można wbić igłę, wpuścić roz
puszczalnik i dać choremu dożylnie.
—

Warto brać zwykłą witaminę C
w pigułkach, tę z apteki?
Dr Richard Cheng informuje, że
w Chinach ludzie biorą bardzo duże
dawidwitaminyC doustnie, zwłasnej
inicjatywy. W Polsce nikt nikomu nie
może tego zabronić. Niestety nikt te—

Czy lekarze mogą sobie pozwo
lić na leczenie tymi substancja
~ chorych na COVID-19?
Głównym wskazaniem do stoso
wania chlorochiny I hydroksychlo
rochiny jest malaria. W oficjalnych
wskazaniach nie ma COVJD-19, ale
można te leki zastosować zgodnie
z zasadą off-label. Jest jeszcze dru
gie pojęcie: eksperyment leczniczy,
czyli wprowadzenie przez lekarza
nowych lub tylko częściowo wypró
bowanych metod diagnostycznych,
leczniczych lub profilaktycznych, by
osiągnąć bezpośrednie korzyści dla
zdrowia osoby leczonej. Może ón
być przeprowadzony, jeżeli dotych
czas stosowane metody medyczne
nie są skuteczne. Byłobyjednak do
brze, gdyby zielone światło dał te
mu minister zdrowia. W swoim li
ście proponuję, by polskie ambasa
dyw Chinach i Korei Południowej za
pośrednictwem ministerstwa infor
mowały polskich lekarzy o skutecz
nych metodach terapii obecnie bada
nych i stosowanych w tych krajach.
Jeśli u nich coś skutecznie działa, to
my też powinniśmy to stosować.
—

Dr hab. Tomasz Dangel — specja
lista anestezjologii i reanimacji oraz
specjalista medycyny paliatywnej.
*

Występy artystyczne gromadzące publiczność nie mogą się
odbywać z powodu koronawlrusa
Środowisko artystyczne zwróci
ło się do Piotra Glińskiego o po
wołanie funduszu pomocnicze
go. Wielu twórców przez koro
nawirusa straciło pracę.
Aktorzy zatrudnieni na umo
wę o dzieło nie mogą w czasach
koronawirusa wykonywać swo
jego zawodu. To samo dotyczy
pisarzy biorących udział w spo
tkaniach autorskich, dramatur
gów, scenografów, osób zatrud
nionych na planach zdjęciowych,
animatorów kultury czy artystów
sztuk wizualnych.
Czy powstanie fundusz soli
darnościowy?
Pomysł uruchomienia fundu
szu solidarnościowego wyszedł
od Kultury Niepodległej. Fun
dusz miałby zostać przeznaczo
ny na zapomogi dla ludzi kultury,
którzy w związku z zamknięciem
instytucji i odwołaniem wszyst
kich wydarzeń znajdą się w trud
nej sytuacji materialnej. W liście
otwartym do ministra kultury,
który wystosował poznański od
dział ZASP, pod petycją podpisa
ło się 4,5 tys. osób. Oprócz zapo
mogi ZASP sugeruje wypłatę re
kompensat w wysokości 80 proc.
dochodów odwołanych spekta
kii i zajęć edukacyjnych określo
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nych na podstawie umów-zleceń
i o dzieło.
Co na to ministerstwo? W prze
sianym oświadczeniu czytam, że
artyści i twórcy znajdujący się
w trudnej sytuacji życiowej mo
gą ubiegać się o pomoc ministra
kultury i dziedzictwa narodowego.
„Staramy się o zwiększenie środ
ków budżetowych na ten cel. Nie
bawem poinformujemy Państwa
o możliwej skali i kryteriach do
datkowej pomocy”. MKiDN przy
pomina, że artyści prowadzący
przedsiębiorstwa lub jednooso
bową działalność gospodarczą
„mogą korzystać z przygotowywa
nych przez rząd narzędzi ochro
ny i wspierania przedsiębior
dotkniętych ograniczeniami dzia
łalności”. Gliński pisze również:
„Wierzę, że dacie Państwo przy
kład, jak w poczuciu obywatel
skiej odpowiedzialności za wspól
ny los sprostać dramatycznemu
wyzwaniu, wobec którego
scy stoimy. Tak, jak to już nieraz
bywało w naszej trudnej historii,
gdy Wielcy Artyści pełnili rolę du
chowych przewodników w cza
sach próby”.
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Koszt miesięcznej prenumeraty —105 zł*

Warunkiem niezbędnym do skorzystania z promocji jest posiadanie dowodu
zakupu/paragonu prenumeraty. Oferta obowiązuje do 31 marca

cena sugerowana - 14% rabatu w stosunku do średniej ceny egzemplarzowej. Oferta dotyczy wyłącznie wydań „Gazety Wyborcze~ o zawartości odpowiadającej niższej z cen podanych na egzemplarzu.
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