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א נייע ּפאַ ּפיר איז ארויס ,וואס געפינט אַ ז א קאָ מבינאַ ציע פון
זינק ,היידראקסיקלאראקווין ,און אַ זיטראָ מיסין איז פארבונדן
מיט ווייניקער האָ סּפיטאַ ליזירטע און ווייניקער טויטע קאוויד19-
ּפאַ ציענטן
די פאפיר איז מודיע אַ זייער נידעריקער טויט-אָ ּפצאָ ל פון  0.71%אין
באהאנדלטער קאוויד 19-קעיסעס פון פאזיטיוו-באשלאסענע ּפאַ ציענטן
ניו יארק ,נ.י( .יולי )2020 ,10
ד"ר וולאדימיר זעלענקאָ  ,אַ דאָ קטער פון ניו יארק ,איז מודיע היינט אַ ז אַ פאָ רשאַ רבעטּ-פאַ ּפיר וואָ ס אנאליזירט די
אינפארמאציע פון זיינע ּפאַ ציענטן ,איז יעצט פאַ ראַ נען צו לייענען אָ נליין אויף .www.TheZelenkoProtocol.com
די פאפיר ,וואס ווערט יעצט איבערגעקוקט ,געפונט אַ ז פרי-באַ האַ נדלען ּפאַ ציענטן וואס זענען היפש-
איינגעשטעלט (היי-ריסק) ,האט צוגעברענגט פינף מאָ ל ווייניקער האָ סּפיטאַ ליזירטע און ווייניקער טויטע
קאווידּ 19-פאַ ציענטן.
די באַ האַ נדלונג-טריטמענט באשטייט אין א קאָ מבינאַ ציע פון זינק ,נידעריק דאָ זע היידראקסיקלאראקווין ,און
אַ זיטראָ מיסין.
ביז אהער האבן סייאַ נטיסטן נאר פראבירט די מעדעצינען מיט גאר-קראַ נקע ּפאַ ציענטן אין שּפיטאָ ל ,אַ רייַנרעכנדיג
אזעלכע וואס זענען שוין אין אינטענסיוו-קעיר מיט מעקאַ ניקאַ ל ווענט ַילעישן.
אין קאַ נטראַ סט ,טוט דער נייע פאָ רשונג באשרייבען די רעזאלטאטען פון דער פרי-באַ האַ נדלונג פון ּפאַ ציענטן
נאָ ך זייער ערשטער וויזיט צו די דאָ קטער'ס אָ פיס.
ניצנדיג קלארע תנאים ,האט זעלענקאָ פעסטגעשטעלט וועלכע ּפאַ ציענטן פארלאנגען רעצעּפטן ֿפאַ ר די דריי
מעדיצינען ,און ּפריסקרייבד די מעדיצינען ֿפאַ ר פינף טעג.
די הויּפט רעזולטאַ טן ווייַזן אַ ז פון ּ 141פאַ טיענץ וואָ ס זענען געווען באהאנדלט מיט די טעראַ ּפיע ,בלויז 2.8%
( )1/141זענען געווען געפירט אין שּפיטאָ ל ,א חשוב'ע קאַ נטראַ סט צו די  )58/377( 15.4%פון אַ קאָ נטראָ ל גרוּפע
פון ּפאַ ציענטן וועלכע זענען נישט באהאנדלט געווארן מיט די טעראַ ּפיע.
בלויז  )1/141( 0.71%פון די ּפאַ ציענטן זענען געשטארבן אין דער באַ האַ נדלטע גרוּפע ,קעגן  )13/377( 3.5%אין
די גרוּפע פון ּפאַ ציענטן וועלכע זענען נישט באהאנדלט געווארן מיט די טעראַ ּפיע.
צו ּפראָ דוצירן דעם אַ נאַ ליסיס,האט זעלענקאָ געארבעט מיט ד"ר ראָ לאַ נד דערוואנד ,אַ דייַטשער דאָ קטער און
מומחה אין לעבן סייענס ,און ּפראָ פעסאָ ר מארטין שולץ ,אַ ן מעדיצין-עקספערימענט קאָ נסולטאַ נט און ּפראָ פעסאָ ר
פארן אוניווערסיטעט אין דוסאַ לדאָ רף ,דייַטשלאַ נד.
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