
 

ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA  te l .   2 5 7  2 15  2 85 ,  fa x  2 57  2 20  6 1 8  

Kancelář v Olomouci, Lužická 419/14, 779 00 Olomouc  Lék a řsk á  u l i ce  č .  2 ,  150 00 Praha 5 

  Vědecká rada  

 www.lkcr.cz                                                                                   E-ma i l :  v r @clkcr . cz          
                                                       

 

 

 

 

Stanovisko k onemocnění Covid-19 

 

„Vědecká rada ČLK vyzývá občany, aby respektovali a dodržovali vládou nařízená opatření a nevystavo-

vali se zbytečnému riziku onemocnění jejich nedodržováním a porušováním doporučených základních 

hygienických postupů. Současně občany ubezpečujeme, že zdravotnická zařízení dělají vše pro to, aby se 

v nich minimalizovala hrozba přenosu infekce, jak coronaviru, tak i ostatních infekčních onemocnění. 

Proto občany žádáme, aby, pokud to jejich zdravotní stav vyžaduje, se nebáli navštívit zdravotnická zaří-

zení, nebo aby své lékaře aspoň kontaktovali a zabránili tak zbytečným ohrožením svého zdraví, nesouvi-

sejícím s Covidem 19.  

 

Současně Vědecká rada ČLK doporučuje členům ČLK, médiím a politikům, aby se vyvarovali zveřejňo-

vání extrémních, vědecky nepodložených názorů na COVID 19, které nepřispívá rozumnému řešení sou-

časné neuspokojivé situace.  

 

Lékaři, kteří se k epidemii COVID 19 vyjadřují, by si měli uvědomit, že jsou bráni veřejností jako autori-

ty, a proto by se měli vyjadřovat pouze k té odborné problematice, která je náplní jejich specializované 

činnosti. 9 Média, lékaře a politiky žádáme, aby nezneužívali situace období pandemie k publikování 

šokujících informací, které jim sice krátkodobě zvednou popularitu, ale následně povedou k dlouhodobé 

ztrátě jejich důvěryhodnosti.  

 

VR ČLK se domnívá, že je nebezpečné zveřejňování informací, které bagatelizují šíření infekce COVID 

19, ale i informací, které úmyslně přehánějí její nebezpečí, protože tím vytvářejí u občanů pocit nejistoty 

a nerozhodnosti a omezují pozornost, kterou by měli občané věnovat i jiným, stejně nebezpečným one-

mocněním a stavům“.  

 

Schváleno Vědeckou radou ČLK dne 10. 10. 2020 
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