
Данас: У Клиничком центру Ниш умрло чак 11 пута више пацијената од званичног броја? Само на Клиници за анестезију и интензивну терапију за 24 часа преминуло 14 пацијената, међу којима је и једна трудница
субота, 01 август 2020 11:36

Број преминулих ковид пацијената који од почетка епидемије корона вируса саопштава
управа Клиничког центра Ниш вишеструко је мањи од броја који наводе добро
обавештени извори Данаса из те установе.

  

  

Своје тврдње о манипулацији бројем умрлих ови извори поткрепљују и документацијом, а
индиректно их потврђују и интерна документа из градског погребног предузећа
„Горица“.

  

Управа КЦ саопштава број умрлих тек од 2. јула, дакле три месеца од почетка епидемије,
а и тада само број оних „са потврђеним вирусом САРС-Цов- 2“, не наводећи да ли је
вирус потврђен ПЦР или серолошким тестирањем.

  

Наши извори тврде да ни тај број „није тачан“, а да га притом додатно и значајно умањује
чињеница да у статистици нема места за ковид пацијенте за које је „процењено“ да су
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умрли од других болести, као и за оне који нису тестирани, или резултати њиховог теста
нису стигли пре смрти, или су били противуречни, или су се „изгубили“.

  

Према изворима Данаса, од 26. до 27. јула у 16 часова само на Клиници за анестезију и
интензивну терапију, где су смештени најтежи ковид пацијенти, преминуло је 14
пацијената, међу којима је и једна трудница, која је пред смрт пребачена у ГАК, где су је
породили.

  

Данас је имао увид у њихове личне податке и време смрти, а наши извори су казали да је
у том периоду „било још мртвих“ у другим ковид објектима КЦ. Управа КЦ је, међутим
саопштила да су у том периоду преминула само два пацијента са потврђеним корона
вирусом.

  

Отпусне и евиденционе листе, у које смо имали увид, „говоре“ да је од 26. до 27. јула
поподне само на Клиници за анестезију преминуло пет ковид пацијената. Међу њима је,
рецимо, и пацијент из Лапљег села у општини Грачаница коме је у отпусној листи, у
завршној дијагнози, наведено да је позитиван на корона вирус, а потом да је његов ПЦР
тест био – негативан.

  

Пацијенту из Варварина у отпусној листи пише да је примљен са позитивним ПЦР тестом,
а у завршној дијагнози да је преминуо као „негативан“. Потпуна конфузија, пак, настаје
када се на веб-сајту КЦ-а прочита да су у том периоду свим ковид објектима те установе
преминула „само“ два пацијента са потврђеним вирусом.

  

Наши извори су, такође, навели да је од 19. до 20. јула поподне на Клиници за анестезију
преминуло 11 ковид пацијената, док је управа КЦ саопштила да је у том периоду у целој
установи преминуо – један позитивни пацијент. Према подацима у које смо имали увид,
од 18. до 19. јула поподне умрло је 11 ковид пацијената на Клиници за анестезију и још
три на осталим клиникама, а управа КЦ је навела да је у то време умрло укупно шест
пацијената.

  

За два месеца сахрањен 471 заражени пацијент
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Наш лист још чека званичне податке из ЈКП Горица, које је затражио по Закону о
слободном приступу информацијама од јавног значаја. Међутим, према документу који
смо добили од извора из тог предузећа, само од 25. марта до 1. маја, било је 360 сахрана
умрлих који су евидентирани као „заразни“, у металним сандуцима и уз друге мере
заштите. Касније, од 1. до 19. јула из нишког КЦ, где Горица има „испоставу“, изашло је
111 металних ковчега, навели су наши извори.

  

Кон: Нисам учествовао у завери

  

Епидемиолог Предраг Кон објавио је јуче на свом фејсбук налогу да нема ни говора да је
учествовао у било каквој завери или свесном лажирању било којег податка током
пандемије корона вируса. На тај начин он је реаговао на наводе професора Зорана
Радовановића, који је од чланова Кризног штаба тражио да се извине јавности због
нетачних података о броју оболелих и умрлих од ковида. „Све време радим на томе да се
до краја рашчисте грешке, посебно у области информатичке подршке, са којом смо, на
овај начин, радили први пут.

  

Једину одговорност коју прихватам је што сам био на планираном одмору од 10 до 19.
јуна, поручио је Кон. По повратку, подсетио је Кон, 20. јуна сам написао писмо
упозорења Влади, јер тешкоће у раду са базом ковид 19, по изјави мојих сарадника,
почињу средином јуна, пре тога их није било. Експерти Светске здравствене
организације, које предлажете да се позову, по мом мишљењу су увек добродошли.
Уосталом, све „школе“ и курсеве СЗО у вези припрема за пандемијске ситуације сам
прошао. На многима сам врло активно учествовао и давао допринос својим
презентацијама, подсетио је Кон и додао да „остаје на овом послу до разрешења,
евентуалне тешке здравствене спречености или до престанка пандемијске претње“.

  

(Данас)
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