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Poważnie chorzy pacjenci z koronawirusem w największym systemie szpitalnym w stanie Nowy 
Jork otrzymują wysokie dawki witaminy C - dowiedział się The Post na podstawie obiecujących 
doniesień, że pomogło to ludziom w dotkniętych kryzysem Chinach.

Dr Andrew G. Weber, specjalista od pulmonologii i intensywnej terapii związany z dwoma 
ośrodkami Northwell Health na Long Island, powiedział, że w jego oddziale intensywnej terapii 
pacjenci z koronawirusem natychmiast otrzymują 1500 miligramów dożylnej witaminy C.

Powiedział, że identyczne ilości silnego przeciwutleniacza są następnie ponownie podawane trzy 
lub cztery razy dziennie.

Każda dawka jest ponad 16 razy większa niż zalecana przez National Institutes of Health dieta 
witaminy C, która wynosi zaledwie 90 miligramów dla dorosłych mężczyzn i 75 miligramów dla 
dorosłych kobiet.

Według Webera schemat ten oparty jest na eksperymentalnych metodach leczenia osób z 
koronawirusem w Szanghaju w Chinach.

„Pacjenci, którzy otrzymywali witaminę C, radzili sobie znacznie lepiej niż ci, którzy nie 
otrzymywali witaminy C” - powiedział.

„Pomaga ogromnie, ale nie jest wyróżniana, ponieważ nie jest lekiem „seksownym””.

Rzecznik Northwell - który prowadzi 23 szpitale, w tym Lenox Hill Hospital na Manhattanie w 
Upper East Side - powiedział, że witamina C była „szeroko stosowana” jako leczenie 
koronawirusowe w całym systemie, ale zauważyła, że protokoły leczenia były różne dla 
poszczególnych pacjentów.

„Jak zadecyduje klinicysta” powiedział rzecznik Jason Molinet.

Molinet powiedział, że około 700 pacjentów jest leczonych z powodu koronawirusa w całej sieci 
szpitalnej, ale nie jest jasne, ilu pacjentów otrzymuje leczenie witaminą C.

Witamina C jest podawana oprócz takich leków, jak lek przeciw malarii, hydroksychlorochina, 
antybiotyk azytromycyna, różne leki biologiczne i rozrzedzające krew, powiedział Weber.

We wtorek nowojorskie szpitale mają federalne zezwolenie na podawanie koktajlu 
hydroksychlorochiny i azytromycyny desperacko chorym pacjentom na zasadzie „współczucia”.

Prezydent Trump napisał na Twitterze, że niesprawdzona terapia skojarzona ma „prawdziwą szansę 
otworzyć nowy rozdział historii medycyny”.

34-letni Weber powiedział, że poziom witaminy C u pacjentów z koronawirusem gwałtownie spada,
gdy cierpią na sepsę, reakcję zapalną, która występuje, gdy ich ciało reaguje nadmiernie na infekcję.

„Na całym świecie sens ma próba utrzymania tego poziomu witaminy C” - powiedział.

Badanie kliniczne skuteczności dożylnej witaminy C u pacjentów z koronawirusem rozpoczęło się 
14 lutego w szpitalu Zhongnan w Wuhan w Chinach, w epicentrum pandemii.

W randomizowanym badaniu potrójnie ślepym będzie uczestniczyć około 140 uczestników i 
oczekuje się, że zostanie ukończony do 30 września, zgodnie z informacjami opublikowanymi na 
stronie internetowej National Library of Medicine w USA:

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04264533


