
Раде Панић: Предао сам доказе СБПОК да се у Србији крије број оболелих и умрлих од коронавируса
петак, 26 фебруар 2021 14:37

 Председник Синдиката лекара и фармацеута Србије и члан Скупштине слободне
Србије др Раде Панић изјавио је данас да је пошто су га звали из СБПОК-а по налогу
државног тужилаштва у два разговора која су трајала између три и четири сата
испричао све што зна и доставио све доказе шта се дешавало у претходне две године
што тиче доношења закона, што се тиче "одржавања вентилатора (респиратора)", али и
конкретне доказе да се број новооболелих и умрлих у Србији крије.

  

„Имао бих пуно да вам причам о томе шта су све слагали током епидемије и колико је то
опасно и колико је то довело у забуну струку у Кризном штабу и све нас које мучи да
дођемо до података. СБПОК-у сам предао најконкретније доказе за оно о чему су прву
причу повели СЛФС и др Зоран Радовановић да се број новооболелих и умрлих у Србији
крије. Предао сам 150 потвда о смрти за новембар и децембар из краљевачког ковида,
за које време је Завод за јавно здравље градски јавио – 93 преминулих“, рекао је Панић
и додао да је тај број и већи од тих 150, али да тих 150 смрти не могу бити спорне.

  

Он је оценио да су чак и на том малом узорку лагали и додао да је НИН доказао да су се
општи подаци још више крили.
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Панић је пренео незваничне информације које има да само три човека у Институту Батут
имају податке о броју преминулих и оценио да је, „да би се оваква превара дешавала у
Србији морала да стигне са највишег места власти дозвола или наредба“.

  

„Лекари уредно пишу потврде о смрти“, рекао је Панић и запитао по чијем налогу у
Заводу за јавно здравље се то ради и ко додатно смањује податке на нивоу Батута.

  

„Позивам грађане да се активирају у борбу да коначно знају шта то значи
демократија…Не смемо да им заборавимо да су малолетна деца остала без
иддржаватеља и без љубави која им је неопходна да постану људи“, рекао је Панић.

  

Позвао је представнике власти да изађу, било ко од њих, и било где на дуел, „да ми
кажемо шта имамо и они да кажу шта имају, али да то чује Србија“. „Знате колико би то
трајало – 15 дана“, рекао је Панић.

  

Он је пренео и како су изгледали разговори у СБПОК-у:

  

„Звали су ме из СБПОК-а по налогу државног тужилаштва после годину дана од
интервјуа НИН-у да појасним и дам доказе. Да ли су хтели и мислили да сам ја ту нешто
измишљао, па да одговарам због изнетих ствари или се тренутно дешава да се неко у
Тужилаштву буди, што се ја надам. Углавном, искористио сам прилику и у два разговора
која су трајала између три и четири сата испричао сам све што знам и доставио све
доказе шта се дешавало у претходне две године, што тиче доношења закона, што се
тиче одржавања вентилатора…Знате да сам рекао да је Ал Капоне пао на порезу, а да
ће Вучић пасти на вентилаторима“, рекао је Панић на конференцији за новинаре испред
Министарства здравља.
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