
Možná největší vědecký objev od konce SSSR." Bloomberg 

promluvil o ruské vakcíně Sputnik 
  

Ruská vakcína Sputnik V, kterou na Západě dříve vnímali negativně, se nyní stala 
světovým esem v boji s epidemií nového druhu koronaviru, píše agentura Bloomberg.  

  

Jak řekli novináři agentury, mnoho světových zemí se „postavily od řady", aby mohly dostávat 
preparát poté, co prestižní lékařský časopis The Lancet zveřejnil výsledky třetí fáze klinických 
testů vakcíny, kde byla potvrzena její vysoká efektivnost. 
  

Autoři materiálu Bloombergu zdůraznili, že v globálním boji proti epidemii nového koronaviru, 
„závod vakcín" dostal geopolitický význam: vlády se snaží překonat ohromné sociálně-
ekonomické škody poté, co zavedly omezující opatření.  
Rusko má v této situaci obrovskou výhodu, neboť se jedná o jednu z mála zemí, kde vědci dokázali 
vyvinout účinnou vakcínu, píší v publikaci. 
„Rusko vykonalo svůj možná největší vědecký objev od dob Sovětského svazu," píše Bloomberg  

  

Účinnost Sputniku V 

Vědecký časopis The Lancet zveřejnil výsledky třetí fáze klinických testů vakcinační látky Sputnik 
V.  

Ty potvrdily její vysokou účinnost a bezpečnost. Sputnik V je bezpečný, účinný a poskytuje plnou 
ochranu proti závažným případům covidu-19.  

To je hlavní závěr publikace v časopise The Lancet.  
Třetí fáze klinického testování zabrala ruským imunologům několik měsíců a zapojilo se do ní 19 

866 dobrovolníků.  
Její výsledky potvrdily, že vakcína je účinná na 91,6 %. 

Dalším důležitým závěrem je míra immunogenicity ruské látky: u 14 964 dobrovolníků, kteří 
dostali dávku vakcíny Sputnik V, se vyvinulo 1,3 až 1,5krát více protilátek proti novému 

koronaviru než u těch, kdo covid-19 prodělal.  
Dalších 4 902 dobrovolníků dostalo placebo, jak vyžadují pravidla pro rozsáhlé klinické testování.  
  

Testy zahrnovaly skupinu dobrovolníků ve věku 60 až 87 let a ukázaly působivé výsledky pro tuto 
věkovou kategorii.  
Překvapivě účinnost Sputniku V mezi staršími ročníky byla srovnatelná s věkovou kategorií 18 až 

60 let (91,8 %).  
V případě bezpečnosti Nezávislý výbor pro sledování dat potvrdil, že v 94 % případech vedlejší 
účinky měly lehký průběh.  
Nebyly zaznamenány žádné vážné případy či alergie spojené s vakcinační látkou.  

Většina komplikací měly symptomy chřipky nebo bolesti hlavy. 

Nikdo totiž nebere do úvahy fakt, že v r. 2016 byla EBOLA v Africe zlikvidovaná ruskou 
vakcinou!!!, .....a dle RT právě na jejím základě byl Sputnik realizován... 

A vo tom to asi je... A pak jde především o peníze - první nástřel západní vakcíny co EU kupovala 
bylo 98 dolarů, ..... Sputnik  10..., a tak  museli  snížit. Holt celé je to o financích...neboli cherchez 
la.....many!!!! Krachující západní Evropa se potřebuje všemožně udržet se ještě chvíli na nohou. 

Dne 13.3.2021 v časných ranních hodinách vysílala a přiznala česká televizní stanice 
CNN ve zprávách, že ruská vakcína sputnik V je nejlepší vakcína na světě.  
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