
Zakrytí dýchacích cest 
Proč není jediný důvod k jejich nošení a jaká rizika jejich nošení skrývá ?

Opravdu chceme vystavovat děti ohrožení jejich zdraví?

Kdo ponese zodpovědnost za zdravotní a psychické následky nošení masek?

Co je to rouškový syndrom?

Prokazatelně a měřitelně zakrývání dýchacích cest vede ke zvýšení 
obsahu CO2 v krvi a snížení koncentrace O2 v krvi až o 20%.  Kyslík 
je nezbytný pro funkci všech buněk, zvýšená poptávka je zejména 
v mozku. Vdechování vydechnutého CO2 může být životu 
nebezpečné (potvrzeno odborníky z Národního ústavu zdraví). 

Deprivace kyslíku v krvi může vést k trvalému nezvratnému 
neurologickému poškození, k možnému snížení IQ u dětí o 5-20%.

Nošení masek je doprovázeno nepřehlédnutelnými klinickými 
příznaky – ataky paniky, závratě, dvojité vidění, bolesti hlavy, 
zpomalené reakce, změny v krvi, dušení, možné následné 
neurodegenerativní postižení a další.  Jde o tzv. rouškový syndrom 
(ODMS). 

Maska se stává ideálním kultivačním místem pro pomnožení 
mnoha patogenů, včetně plísní, které jsou zpětně vdechovány a 
mohou způsobit závažná respirační a další onemocnění, včetně 
sekundární bakteriální pneumonie, která může končit smrtí! (na 
rozdíl od zcela minimálního ohrožení dětské populace onemocnění 
označeným Covid 19).

Maska nezabrání úniku aerosolu, který člověk vydechuje.

Řada masek a respirátorů byla v dTestu označena jako zdravotně 
závadná (např. UNIMED union medical částicový respirátor, DuoYou 
filtrační respirátor), nemluvě o maskách volně prodejných (bez 
obalu!), o opakovaném nošení jedné masky, a o nošení masek na 
lokti, v kapse apod.



Nikdy nebyla prokázána klinickou studií  absence nežádoucích 
účinků při nošení masek. Žádná studie neprokázala jednoznačný 
přínos nošení masek. Neexistuje studie hodnotící dlouhodobý 
zdravotní a psychický dopad nošení masek.

Psychologové  varují před dopadem nošení masek na rozvíjející se 
dětskou psychiku, kdy je zcela nezbytné vnímat obličejovou 
mimiku, rovněž při rozvoji řeči je toto zcela nezbytné. Non-verbální 
signalizace patří mezi jednu z podmínek sociálních kontaktů. Je 
pozorováno, že nošení masek zvyšuje agresivitu v dětském 
kolektivu.

Nošení masek nemá žádné jednoznačně doložené lékařské 
odůvodnění.

Nošení masek má negativní dopad nejen na lidi, ale i na naše 
životní prostředí.
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