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MECHANICKY SROVNÁVAT STUDIE?
TUDY ASI CESTA NEVEDE
PRO ROUŠKY

PROTI ROUŠKÁM

British Medical Journal: „Nedostatek dobrého výzkumu je tragédií pandemie“
https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2729
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OSNOVA PREZENTACE
• 1) Relevantní vědecké studie nepotvrzující účinnost roušek (EBM)
• 2) Empirická data jako příklady (skutečná EBM)
• 3) Nedostatky studií podporující nošení roušek
• 4) Potenciální nežádoucí účinky roušek

• 5) Zátěž životního prostředí
• 6) Roušky jako symbol
• 7) Závěr a doporučení – kdy mají roušky smysl ?
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LEVELS OF EVIDENCE

Hlavním argumentem MZd. je, že
roušky doporučují světové autority –
zejména CDC

experti
MeSes
CDC
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EMERGING INFECTIOUS DISEASES – JUN 2020

XIAO J ET AL: NONPHARMACEUTICAL MEASURES FOR PANDEMIC INFLUENZA IN NONHEALTHCARE SETTINGS—

PERSONAL PROTECTIVE AND ENVIRONMENTAL MEASURES

• Metaanalýza CDC (z předkovidového období) při tom říká:

• Ačkoli mechanistické studie podporují potenciální účinek hygieny rukou
nebo obličejových masek, důkazy ze 14 randomizovaných kontrolovaných
studií těchto opatření nepodpořily podstatný účinek na přenos
laboratorně potvrzené chřipky.
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article
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STUDIE WHO Z
DOBY PŘEDKOVIDOVÉ
(kdy nebyl důvod je zkreslovat
či politicky upravovat)
„No significant reduction“

„No significant difference“

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329439/WHO-WHE-IHM-GIP-2019.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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EBM = KLINICKÉ STUDIE
EBM – hierarchie

K posouzení efektu roušek:
1) Měly by být zaměřeny na SARS-Cov-2
2) Metaanalýzy RCT pro SARS-Cov-2
nemáme
3) Randomizované studie (RCT) pro Covid
jsou zatím jen dvě

podle www.lf2.cuni.cz › files › page › files › ebm-uvod
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PRVNÍ RCT – DANMASK

ANNALS OF INTERNAL MEDICINE, 18 NOV 2020, BUNGAARD ET AL:
EFFECTIVENESS OF ADDING A MASK RECOMMENDATION TO OTHER PUBLIC HEALTH MEASURES TO PREVENT SARSCOV-2 INFECTION IN DANISH MASK WEARERS

• Randomizovaná kontrolovaná studie s rouškami u Covid-19 – DANMASK
• Infekce SARS-CoV-2 se vyskytla u 42 účastníků s rouškou (1,8%) a 53 kontrolních
účastníků (2,1%). Rozdíl byl −0,3 procentního bodu – nesignifikantní
• Existují námitky vůči této studii – ale vlády a firmy celého světa měly dva roky na to, aby
udělaly lepší studii. Nikdo ji neudělal.
• Studie nejprve byla odmítnuta třemi časopisy – je otázka, zda by byla též odmítnuta,
kdyby „vyšla“ PRO roušky.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33205991/
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DRUHÁ RCT – BANGLADÉŠSKÁ

SCIENCE, 14 JAN 2022
ABALUCK J. ET AL: THE IMPACT OF COMMUNITY MASKING ON COVID-19: A CLUSTER-RANDOMIZED TRIAL IN
BANGLADESH

• Roušky 178 322 vs bez roušek 163 861 lidí
Sledování 2 měsíce (látkové roušky bez efektu, výsledky – chir. roušky)
• Symptomy
7,63% s rouškami vs 8,60% bez roušek – ARR = 0,97%
Séroprevalence 0,68% s rouškami vs 0,76% bez roušek – ARR = 0,08%

• Efekt u lidí do 50 let nulový
https://www.poverty-action.org/sites/default/files/publications/Mask_RCT____Symptomatic_Seropositivity_083121.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34855513/
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CELOSVĚTOVĚ UZNÁVANÁ COCHRANE DATABASE

JEFFERSON T ET AL: DO PHYSICAL MEASURES SUCH AS HAND-WASHING OR WEARING MASKS STOP OR SLOW DOWN

THE SPREAD OF RESPIRATORY VIRUSES? – 20 NOV 2020

• Výsledky randomizovaných studií neprokázaly jasné snížení respirační
virové infekce při použití lékařských roušek během sezónní chřipky.
• Je pravděpodobné, že hygiena rukou mírně sníží zátěž dýchacích chorob.
• Nejsme si jisti, zda nošení roušek nebo respirátorů N95/P2 pomáhá
zpomalit šíření respiračních virů.
https://www.cochrane.org/CD006207/ARI_do-physical-measures-such-hand-washing-or-wearing-masks-stop-or-slow-down-spread-respiratory-viruses

11

OSNOVA PREZENTACE
• 1) Relevantní vědecké studie nepotvrzující účinnost roušek (EBM)
• 2) Empirická data jako příklady (skutečná EBM)
• 3) Nedostatky studií podporující nošení roušek
• 4) Potenciální nežádoucí účinky roušek

• 5) Cost/benefit analýza a zátěž životního prostředí
• 6) Roušky jako symbol
• 7) Závěr a doporučení – kdy mají roušky smysl ?
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EBM = KLINICKÉ STUDIE
Koncept EBM (Sackett 1996)

Empirická zkušenost

Klinické studie tvoří jen jeden
vrchol trojúhelníku !

Další dva vrcholy tvoří:
- empirická zkušenost

- přání pacienta

EBM
Studie

Přání pacienta
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ŠÍŘENÍ EPIDEMIE PO ZAVEDENÍ POVINNÝCH ROUŠEK

https://swprs.org/face-masks-evidence/ (platí též pro následující grafy)

14

NĚMECKO VS ŠVÉDSKO – COMPLIANCE 86% VS 2%
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ANGLIE VS SKOTSKO

GB VS ŠVÉDSKO
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RAKOUSKO – VZOR NAŠICH MINISTRŮ
Co nepomohlo:
- Roušky
- Respirátory
- Kovidpasy
- Lockdown pro
neočkované
- Povinné očkování

17

POROVNÁNÍ STÁTŮ USA S POVINNOSTÍ A BEZ NÍ
• Severní vs Jižní Dakota

• Texas + Kalifornie vs Florida + Georgia
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POROVNÁNÍ DALŠÍCH AMERICKÝCH STÁTŮ
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LANCET – ČERVEN 2020 – STUDIE WHO

CHU ET AL. – PHYSICAL DISTANCING, FACE MASKS, AND EYE PROTECTION TO PREVENT PERSON-TO-PERSON
TRANSMISSION OF SARS-COV-2 AND COVID-19: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS

• Použití roušky (hlavně respirátoru) by mohlo vést k velkému snížení rizika infekce (až 80%)
• Síla důkazů nízká, jsou zapotřebí randomizované studie
ARGUMENTY PROTI:
• Z 29 hodnocených studií bylo 7 nerecenzovaných
• Jen 4 studie se týkají Sars-Cov-2, z nich 2 nesprávně interpretovány, 1 neprůkazná
• Jen 3 studie jsou komunitní (ostatní jsou z nemocnic). Atd. atd.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31142-9/fulltext
https://swprs.org/who-mask-study-seriously-flawed/
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PNAS – ČERVEN 2020

ZHANG ET AL - IDENTIFYING AIRBORNE TRANSMISSION AS THE DOMINANT ROUTE FOR THE SPREAD OF COVID-19

• Hodnotili tři epicentra (Wu-han, Itálie, New York), došli k závěru, že roušky jsou nejvýznamnějším faktorem ke snížení šíření viru
ARGUMENTY PROTI:
• 40 významných vědců, hlavně epidemiologů, napsalo dopis se žádostí o stažení studie,
protože data jsou významně dezinterpretována (vědci ale uvádějí, že roušky mohou
mít efekt, jen ne takto výrazný a jedinečný, jak se snaží studie deklarovat)
https://www.pnas.org/content/117/41/25942
https://metrics.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj13936/f/files/pnas_loe_061820_v3.pdf
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INT J OF INFECTIOUS DISEASES – SEP 2020

CHAABNA K ET AL: FACEMASK USE IN COMMUNITY SETTINGS TO PREVENT RESPIRATORY INFECTION TRANSMISSION: A

RAPID REVIEW AND META-ANALYSIS

• Analýza 12 studií – lékařské masky významně snižují riziko přenosu respiračních infekcí
ARGUMENTY PROTI:
• Gómez-Ochoa provedl analýzu této studie, zjistil řadu metodologických nedostatků
• Ve skutečnosti práce neprokazuje efekt pouze lékařských masek jako jediné NPI

• Naopak práce prokázala efekt hygieny rukou
https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(20)32150-0/fulltext
https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(20)32450-4/fulltext
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MEDRXIV – LISTOPAD 2020

ADJODAH ET AL - DECREASE IN HOSPITALIZATIONS FOR COVID-19 AFTER MASK MANDATES IN 1083 U.S. COUNTIES

• Studie ukazovala, že státy USA s povinnými rouškami měly menší nárůst případů a
hospitalizací než státy bez povinných roušek
ARGUMENTY PROTI:
• Nebylo jich zapotřebí – studie byla stažena poté, co se počet infekcí v zarouškovaných
státech zvýšil záhy po zveřejnění studie

• Nutno říci, že tento vzorec se opakoval ve více případech (i ČR zmiňovaná jako vzor
na stránkách dobrovolnické organizace „Masks4All“ Petra Ludwiga a kol.)
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.10.21.20208728v2
https://masks4all.co/about-us/
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PODOBNÝCH STUDIÍ BYLO VÍCE

A OPAKOVALY SE V NICH STEJNÉ CHYBY
• Studie neberou v úvahu jiná opatření než roušky (Německo – Jena)
• K nárůstu případů dojde až v období po zhodnocení dat (případně je vybrán „vhodný“
časový interval)
• Studie jsou založeny na online průzkumech, matematických modelech či laboratorních testech
• Studie se netýkají SARS-Cov-2 a nejsou komunitní (ale například jen v nemocnici)

• Metaanalýzy jsou založeny na nekvalitních observačních studiích (BMJ 11/2021) – na ni
reagovali v BMJ úvodníkem „Nedostatek dobrého výzkumu je tragédií pandemie“
https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2729
https://swprs.org/face-masks-evidence/
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ARGUMENTAČNÍ FAUL ZASTÁNCŮ ROUŠEK:
„PROČ NOSÍ CHIRURGOVÉ ROUŠKY? PROTOŽE FUNGUJÍ“
• Ne – nefungují

• 4,7% infekcí s rouškou
• 3,5% infekcí bez ní
• „Jde o nákladný a zbytečný rituál?“

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1680906/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27115326/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16295987/
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ARGUMENTAČNÍ FAUL ZASTÁNCŮ ROUŠEK:
„CHŘIPKA ZMIZELA DÍKY ROUŠKÁM“
• Ne – šlo o tzv. efekt vytěsnění
• Švédsko – roušky minimálně
Japonsko – roušky ANO
• Lockdowny – NE (srovnatelné)
• Chřipka „mizí“ i ve Švédsku

• Chřipka „mizí“ v Japonsku 2020/2021, ale
nikoli 2019/2020 (roušky ale nosili)
https://ianmsc.substack.com/p/no-masks-do-not-work-against-the?utm_source=url
https://www.pnas.org/content/116/52/27142
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28

INT J ENVIRON RES PUBLIC HEALTH – 20 APR 2021
KISIELINSKI ET AL: IS A MASK THAT COVERS THE MOUTH AND NOSE FRE FROM UNDESIRABLE SIDE EFFECTS IN
EVERYDAY USE AND FREE OF POTENTIAL HAZARDS?

• Jde o systematický přehled – tedy nejvyšší sílu důkazu dle EBM
• Definován „syndrom vyčerpání vyvolaný maskou“ (MIES)
• Byl registrován pokles pO2, zvýšení pCO2
• Relevantní nežádoucí účinky z oboru neurologie, psychologie, psychiatrie, gynekologie,
dermatologie, ORL, stomatologie, sportovní lékařství, sociologie, pediatrie, epidemiologie,
mikrobiologie, environmentální medicína
• Syndrom MIES kontrastuje s definicí zdraví dle WHO
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33923935/
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WHO INTERIM GUIDANCE – JUNE 2020
ADVICE ON THE USE OF MASKS IN THE CONTEXT OF COVID-19

• Riziko kontaminace

• Bolest hlavy

• Dýchací potíže

• Kožní léze obličeje

• Potíže s jasnou komunikací

• Potenciální nepohodlí

• Falešný pocit bezpečí

• Špatná compliance (zejména u dětí)

• Otázka nakládání s odpady

• Nesprávná likvidace masek

• Potíže u neslyšících (odezírání)

• Potíže u určitých skupin osob (astma,
duševní poruchy, nemoci obličeje)

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332293/WHO2019-nCov-IPC_Masks-2020.4-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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CLIN RESEARCH IN CARDIOLOGY – 06 JUL 2020

FICKENZER ET AL: EFFECTS OF SURGICAL AND FFP2/N95 FACE MASKS ON CARDIOPULMONARY EXERCISE CAPACITY

• Masky významně snižují výkonnost a odolnost zdravých dospělých

• Ventilace, kardiopulmonální zátěžová kapacita a pohodlí jsou sníženy
chirurgickými maskami a vysoce narušeny respirátory FFP2

https://link.springer.com/article/10.1007/s00392-020-01704-y
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NEUROCIRUGIA (ASTUR) – 19 APR 2008

BEDER ET AL: PRELIMINARY REPORT ON SURGICAL MASK INDUCED DEOXYGENATION DURING MAJOR SURGERY

• Studie odhalila pokles arteriální saturace kyslíkem (SpO2) a mírné zvýšení
tepové frekvence ve srovnání s předoperačními hodnotami ve všech
skupinách chirurgů.

• Pokles byl výraznější u chirurgů ve věku nad 35 let
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18500410/
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J OF PRIMARY CARE & COMMUNITY HEALTH – 9 JUN 2020
BAKER ET AL: GUIDELINES FOR FRONTLINE HEALTH CARE STAFF SAFETY FOR COVID-19

• Guidelines pro nošení masek uvádějí celou řadu nežádoucích účinků
(podle EBM jsou guidelines jedním z nejsilnějších důkazů):
• Podráždění kůže obličeje, tichá hypoxie a hyperkapnie, které můžou
snížit efektivitu práce a schopnost rozhodovat.

• Závratě, ospalost, zrudnutí kůže, dušnost, změny duševního stavu, zvýšená
dechová frekvence, záškuby periferních svalů a záchvaty.
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2150132720938046
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COGNITIVE RESEARCH – 07 FEB 2022

ANDREJA STAJDUHAR ET AL: FACE MASKS DISRUPT HOLISTIC PROCESSING AND FACE PERCEPTION IN
SCHOOL-AGE CHILDREN

• Nasazení obličejových masek vedlo k hlubokému deficitu ve schopnostech
vnímání obličeje u dětí
• To by mohlo mít významný vliv na sociální interakce dětí s jejich vrstevníky a na
jejich schopnost vytvářet vztahy s pedagogy
• Předchozí výzkumy u dospělých již prokázaly škodlivý vliv snížené schopnosti
vnímání obličeje na úroveň sociálního sebevědomí a kvalitu života

https://cognitiveresearchjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s41235-022-00360-2
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DALŠÍ STUDIE
• Brownstone Institute
106 studií o tom, že neexistuje dostatek důkazů potvrzujících efekt roušek
61 studií o potenciální škodlivosti roušek
https://brownstone.org/articles/more-than-150-comparative-studies-and-articles-on-mask-ineffectiveness-and-harms/

• Swiss policy research
10 studií zdánlivě prokazujících efekt roušek – analýza jejich chyb
8 studií o potenciální škodlivosti roušek
https://swprs.org/face-masks-evidence/
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KVALITA ROUŠEK – DALŠÍ PROBLÉM
CO ŘÍKÁ KE KVALITĚ SÚKL

• FFP2 respirátory
• Mimořádné opatření MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN uvádí povinnost nosit ochranu
dýchacích cest podle normy ČSN EN 14683+AC – čímž tyto prostředky definuje jako
zdravotnické prostředky.
• SÚKL k ZP praví:
„Výrobce musí provést klinické hodnocení a na jeho základě musí vypracovat
Závěrečnou zprávu z klinického hodnocení. Klinické hodnocení, resp. testování ZP se
týká nejen jeho očekávaných účinků, ale rovněž hodnocení případných
nežádoucích účinků.“

• ZP musí být registrovány v Registru ZP – ale dovoz (včetně Číny) má výjimku
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NEKVALITNÍ ROUŠKY
Reportér Petr Vrabec opakovaně zjistil závažné nedostatky v kvalitě respirátorů v ČR
https://www.info.cz/video/tema/respiratory-10?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=denni-tisk
https://www.info.cz/video/tema/ve-zdravi-3

https://www.info.cz/video/tema/ve-zdravi-4

https://www.info.cz/video/tema/respiratory-9

Odborníci z Technické Univerzity v Liberci varují před koronašmejdy a normami
https://www.ctidoma.cz/zdravi/cesko-shani-respirator-ne-vsechny-ale-ochrani-na-co-si-dat-pri-vyberu-pozor-jaknenaletet?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=denni-tisk

Správné testování roušek – zavádějící a klamavé informace prodejců ohledně účinnosti
http://www.magazin-cas.cz/images/pdf/2020/2020_4.pdf
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NEKVALITNÍ ROUŠKY
• Nová technická norma EU – nevšiml jsem si, že by někdy u nás byla citována
https://www.unmz.cz/wp-content/uploads/ZAKLADY-REGULACE-OOP-A-ZP.pdf

• Evropský systém varování RAPEX stáhl již 308 typů nevyhovujících masek (a co my?)
https://www.eu-esf.org/personal-protective-equipment/non-compliant/respiratory-protection?start=300

• Němečtí vědci zjistili v rouškách doslova chemický koktejl (kancerogenní anilin, formaldehyd, optické zjasňovače, kancerogenní diisokyanáty, acetyldehyd a další)
https://www.ecotextile.com/2021040127603/dyes-chemicals-news/exclusive-chemical-cocktail-found-in-face-masks.html
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RIZIKA VDECHOVÁNÍ NANOVLÁKEN
(TENTO PROBLÉM JE NAPROSTO IGNOROVÁN)

Han J, Shanshan H: Need for assessing the inhalation of micro(nano)plastic debries shed from masks, respirators, and
home-made face coverings during the COVID-19 pandemic, Environ Pollut 2021, Jan 1, 268: 115728

• Žádný z platných standardů FDA nereguluje vdechovatelné nečistoty
(mikrovlákna, nanovlákna)
• Přitom existuje stále více důkazů o jejich nežádoucích účincích na lidi a zvířata

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7537728/
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RIZIKA VDECHOVÁNÍ NANOVLÁKEN
(TENTO PROBLÉM JE NAPROSTO IGNOROVÁN)

• Vědci z Edinburghské univerzity již v minulosti upozorňovali na rizika nanovláken, která jsou asi
1000krát tenčí než lidský vlas a při vdechnutí se mohou dostat do plic
https://www.ed.ac.uk/news/all-news/nanofibres-220812

• Polymerní vlákna v mikro a nano měřítku, křemičité fragmenty a vyluhovatelné anorganické a
organické chemikálie byly pozorovány ve všech testovaných obličejových maskách. Ve spojení s
fragmenty obsahujícími křemík byly detekovány stopy těžkých kovů (olova až 6,79 µg/l). Autoři
potvrdili přítomnost dalších vyluhovatelných kovů, jako je kadmium (až 1,92 µg/l), antimon (až 393
µg/l) a měď (až 4,17 µg/l).
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0043135421002311?via%3Dihub
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CO ŘÍKÁ O NANOVLÁKNECH SÚKL
• Záchyt virů, nikoli částic obdobné velikosti, je nutno validně ověřit klinickou zkouškou a nelze ho
tedy automaticky deklarovat.
• Dalším problémem u nanomateriálů je možné uvolňování nanočástic a jejich průnik do organismu
dýchacími cestami. Při použití nanomateriálů k výrobě ústenek je tedy zcela zásadní provést
analýzu vlivu použitého materiálu na lidský organismus, nejlépe na základě dostupných dat a
zároveň na základě vlastního testování výrobcem.
• Preklinické a klinické hodnocení pak musí prokázat nejen účinnost, např. záchyt virů, ale i
bezpečné použití.
https://www.sukl.cz/informace-sukl-pro-vyrobce-ustenek?highlightWords=z%C3%A1chyt+vir%C5%AF
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ZÁTĚŽ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
• Preventing masks from becoming the next plastic problem, Elvis Genbo Xu, Front. Environ. Sci. Eng.,
2021, 15(6):125

• Autoři upozorňují na závažný problém – v průběhu pandemie je na světě použito
129 miliard roušek měsíčně, což představuje ohromnou zátěž pro životní
prostředí, nehledě na nutnost speciálního zacházení s použitými rouškami.

https://link.springer.com/article/10.1007/s11783-021-1413-7
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ZÁTĚŽ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
• Vědci nejsou schopni přesně určit, za jak dlouho se jednotlivé typy plastů v přírodě
rozloží. Některé optimističtější odhady mluví o desítkách let, jiné spekulují s řády set i
tisíců let
• Mikroplasty mají vliv na hladinu hormonů. Můžeme je tedy zařadit mezi endokrinní
disruptory

• Nanoplasty vážou pesticidy, mohou být rakovinotvorné (to se zatím přesně neví)
https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/veda/nanorousky-respiratory-odpad-priroda-znecisteni-pesticidy_2103171213_tzr
https://www.priroda.cz/clanek/rousky-a-respiratory-versus-ekologie/
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SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ RESPIRÁTORŮ
• Je v každodenní praxi v podstatě nesplnitelné (BfArM – německá obdoba SÚKLu)
• Nesprávné používání – desítky milionů kontaminací, zvýšení rizika infekce
• Na roušku si saháme častěji než na obličej nezarouškovaný
(Prostor X – věhlasný zastánce roušek si na ni sáhl 43x)
• Rouška navíc dává falešný pocit bezpečí = riziko

https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/html/10.1055/a-1174-6591
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LIKVIDACE ROUŠEK A SPOTŘEBA
• Použité jednorázové ochranné pomůcky, jako jsou roušky, respirátory či rukavice, patří jedině do
směsného odpadu. Předtím je potřeba je umístit do sáčku, ten pevně zavázat, a pak dát do
dalšího sáčku a opět zavázat.
• Jeden respirátor max. 8 hodin (ale závisí i na prostředí, potřeba může být i vyšší)
• Podle MZ se má rouška nosit nejdéle 2 hodiny nebo do zvlhnutí
• Při omikronu bychom si museli měnit respirátor co půl hodiny
https://www.mzp.cz/cz/news_20200923-co-s-pouzitymi-rouskami
https://www.skolenibozp.cz/aktuality/spravne-pouzivani-respiratoru/
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/velky-test-pouzitych-rousek-co-nosime-denne-na-obliceji-123437
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/spatne-nasazeny-respirator-pred-omikronem-neochrani-ted-uz-n/r~18f49c7e89ab11ec9136ac1f6b220ee8/
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LAICKÝ ODHAD NÁKLADŮ
TENTO RESPIRÁTOR BYL ZABAVEN DÍTĚTI:

• Spotřeba v ČR 10 mil./den (při správném používání)
Cena 15,- Kč/ kus
• Za měsíc 4,5 miliardy Kč
+ cena likvidace
+ 2 plastové sáčky
• Náklady budou samozřejmě výrazně nižší
při tomto způsobu používání
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BMJ GLOB HEALTH - 09 JAN 2021

TSANG ET AL: BOUNDARIES OF SOLIDARITY: A META-ETHNOGRAPHY OF MASK USE
DURING PAST EPIDEMICS TO INFORM SARS-COV-2 SUPPRESSION

• Masky mohou nabývat pozitivních společenských významů spojených se
solidaritou a altruismem během epidemií.
• Tyto pozitivní významy se bohužel nemusí prosadit, když vnímání rizika
klesá, pravidla jsou vnímána jako složitá nebo nespravedlivá a důvěra ve
vládu je nízká.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33408191/
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POKRYTECTVÍ POLITIKŮ – ANGELA MERKEL
Venku – nemusí mít roušku a má ji
(je si vědoma kamer)

Uvnitř – měla by mít roušku ale sundala ji
(na kamery zřejmě zapomněla)
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POKRYTECTVÍ POLITIKŮ
(NETŘEBA CHODIT DO CIZINY)
SPOLU – tisková konference

SPOLU – volební štáb
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POKRYTECTVÍ POLITIKŮ
(NETŘEBA CHODIT DO CIZINY)
SPOLU – když je fotí

SPOLU – když si myslí, že je nefotí
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JOE BIDEN
• Po nástupu nazval nošení roušek
„vlasteneckou povinností“

• EBM se o vlastenecké funkci roušek nezmiňuje – pokud ovšem neexistuje nějaký
článek vlevo dole, který jsem přehlédl
https://www.lidovky.cz/svet/novy-prezident-sjednotitel-jake-jsou-bidenovy-plany-na-vyleceni-ameriky.A201108_153029_ln_zahranici_livs
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JOE BIDEN

NAZVAL NOŠENÍ ROUŠEK „VLASTENECKOU POVINNOSTÍ“

EBM se o vlastenecké funkci
roušek nezmiňuje

Athony Fauci zjevně není vlastenec.

https://www.lidovky.cz/svet/novy-prezident-sjednotitel-jake-jsou-bidenovy-plany-na-vyleceni-ameriky.A201108_153029_ln_zahranici_livs
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POLITICKÝ LOBBING + POLITICKÉ DIVADLO
• Různými zdroji nám bylo řečeno, že výbor WHO zkoumající důkazy, roušky
nepodporoval, ale doporučil je kvůli politickému lobbování. Tento bod byl předložen
WHO, která jej nepopřela.
Deborah Cohen, novinářka, bývalá editorka BMJ
https://archive.is/20201205224307/https://twitter.com/deb_cohen/status/1282244773030633473#selection-4459.0-4459.277

• Roušky jsou politické divadlo – únik z rozhovoru mezi guvernérem Tomem Wolfem
(demokrat, rouškař) a poslankyní Wendy Ullman
https://www.bitchute.com/video/1ev5HD6QXSg8/
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JAK POZNAT REBELA?

NEMÁ ROUŠKU!

(6 LIDÍ NA ČESKÉM SLAVÍKU DOSTALO POKUTU)
Kamery ještě nejedou naostro:

Kamery už jedou naostro:

Z. Hostomský: „Respirátor je dobrý nástroj kontroly“
https://cnn.iprima.cz/koronavirus-se-stane-beznym-onemocnenim-opatreni-se-mijeji-ucinkem-rika-hostomsky81138?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=denni-tisk

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/hygiena-rozdala-sest-pokut-za-chybejici-rousky-pri-predavani-slaviku-40387535
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COST - BENEFIT

PRO ROUŠKY

PROTI ROUŠKÁM

• Symbolický význam (jsem zodpovědný)

• Nedostatek důkazů o efektivitě

• Psychologický význam (strach z nemoci)

• Potenciální nežádoucí účinky

• Politický význam (děláme aspoň „něco“)

• Zátěž životního prostředí
• Neprozkoumaná nanovlákna
• Kvalita a způsob používání roušek
• Vysoké náklady (při správném používání)
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ZÁVĚREČNÝ ÚČET
• RCT jsou (zatím) neprůkazné
• Empirická data z reálného života jsou neprůkazná
• Doporučení autorit (WHO, ECDC, SÚKL) jsou nejednoznačná
• Nežádoucí účinky existují, ale jsou soustavně bagatelizovány či ignorovány

• Cost / benefit poměr je nevýhodný
• Zátěž životního prostředí je zcela bezprecedentní
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MOJE ODPOVĚĎ NA ÚVODNÍ OTÁZKU

A MŮJ NÁZOR NA ROUŠKY – PODLOŽENÝ UVEDENÝMI ARGUMENTY
• Existuje dostatek důkazů pro tvrzení, že povinné plošné nošení roušek či respirátorů
účinně brání šíření epidemie Sars-Cov-2 ? NEEXISTUJE
• Znamená to, že roušky (respirátory) nemají smysl? NEZNAMENÁ
• Kdy mají smysl: 1) Mám strach – nosím roušku. (Ale nevnucuji ji povinně všem)
2) Jsem nemocný a jdu k lékaři nebo čekám v čekárně u lékaře
3) Ocitnu se ve vysoce rizikovém infekčním prostředí
• Vše na bázi dobrovolnosti a zdravého rozumu (učme se od Švédska)
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JAKÝ JE VÝVOJ V EVROPĚ A USA ?
• Některé státy Evropy už roušky zrušily (Irsko, GB, Švédsko, Dánsko, Norsko, Island)
• Jen 6 států USA z 50 mělo ještě roušky (13.2.)

• Bidenova řeč o stavu Unie bez roušek
• CDC zrušilo plošné roušky, zavedlo
„semafor“ podle rizika v okresech
https://www.washingtonpost.com/nation/2022/02/23/covidomicron-variant-live-updates/#link-UYXJCDOUSJALDBBUNEEW24PRZQ
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html
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JAKÁ JE PROGNÓZA
U NÁS ?
• Naši vládní experti stále váhají
• Vzpomeňte loňské léto – virus zde
nebyl ale roušky byly povinné stále

• UŽ JE NEJVYŠŠÍ ČAS SKONČIT !
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/zruste-respiratory-uz-jen-skodi-radi-odbornici-40386017
https://cnn.iprima.cz/cim-driv-to-uvolnime-tim-lepe-hlasa-valek-chce-postupny-konec-respiratoru-81531
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DĚKUJI ZA POZORNOST
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