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 Број преминулих у новембру 2020. године већи је за чак 2.441 у односу на
десетогодишњи просек броја умрлих у том месецу, показују најновији подаци
Републичког завода за статистику (РЗС). Званична статистика каже и да су у
новембру од последица ковида у Србији преминуле 784 особе.

  

Према статистици урађеној на основу месеца уписа у матичне књиге умрлих, у
новембру 2020. године регистровано је 10.835 смртних случајева, што је за 2.843
(35,6 одсто) више него у истом месецу прошле године, када је број преминулих био
7.992.

  

Претходно је највећа разлика у броју преминулих у односу на 2019. годину забележена у
јулу, када је регистрован 1.701 смртни случај више него у истом месецу претходне
године.

  
  

Број умрлих у Србији од 1. априла до 30. новембра 2020. године већи је за чак 6.854 у
односу на исти период прошле године. У тих осам месеци епидемија коронавируса
званично је однела 1.581 живот
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Број умрлих у Србији од 1. априла до 30. новембра 2020. године већи је за чак 6.854 у
односу на исти период прошле године, односно за 6.265 у поређењу са десетогодишњим
просеком, показују подаци РЗС. У тих осам месеци епидемија коронавируса званично је
однела 1.581 живот.

  

Евидентан раст броја смртних случајева у Србији у односу на десетогодишњи просек, на
шта је летос указао и члан Кризног штаба др Предраг Кон, баца сумњу на званичну
евиденцију преминулих од ковида.

  

Према мишљењу председника Синдиката лекара и фармацеута Србије др Радета
Панића, повећан број преминулих у претходном периоду “несумњиво је резултат
епидемије новог коронавируса“, јер су, објашњава, неки пацијенти умрли од ковида, док
су други преминули “услед ковида јер немају доступност здравствене заштите која им је
неопходна“.

  

Број живорођених у 2020. години, закључно са 30. новембром, износи 56.587 и
представља пад од 1.544 (2,7 одсто) у односу на исти период претходне године,
када је број живорођених био 58.131.      

  

(Н1)

  

U novembru prethodne 2019. godine u Srbiji su ukupno preminule 7.992 osobe, a ovoga
novembra šokantnih 10.835.

Razlika u odnosu na novembarski prosek umrlih u Srbiji za ovu deceniju je tako više nego
trostruko veća u odnosu na zvanični novembarski broj umrlih od COVID19 (784) pic.twitter.co
m/Z0U5XfIjRU

— 3ABEPA (@3ABEPA) December 25, 2020    
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