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 Реагујући на изјаву доктора Предрага Кона да подаци показују да је у Београду до краја
јуна било три пута више мртвих од ковида-19 него што је званично објављено, министар
здравља Златибор Лончар обратио се новинарки речима да му је јасно да јој смета један
од најбољих резултата који Србија има.

  

"Кон је лепо огбразложио да ту има нечега што није ушло у систем, нечега што није
пријављено или било шта, али смо крајње разјаснили да не постоји ниједна ствар која је
пријављена, за коју смо знали, а да није објављена. Али сада постоји додатна анализа, и
оно што сам вам ја рекао - да ли ће неко и некада успети да вам одговорно тврди због
чега је неко умро? Не, неће, сад да вам кажем! Из ког разлога? Јер једино ко може да
вам каже разлог смрти, то је када се уради обдукција, а ниједном од тих пацијената није
урађена обдукција", казао је Лончар одговарајући одговарајући на питања на данашњој
конферецнији за новинаре.

  

"Ја вас разумем да вам не одговара овај резултат, и то ми је сасвим у реду, да се тешко
навикавате на тај резултат. Ви не можете да се навикнете да је Србија једна од
најбољих са резултатима. И жао ми је што као да вам је драже да има што више мртвих.
Нама, ми се овде сви боримо да буде што мање мртвих, и да буде што више преживелих
и здравих, поручио је министар здравља.
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Подсетимо, епидемиолог Предраг Кон је изјавио, гостујући синоћ у Прегледу дана
NewsMax Adria, да је према његовом истраживању на основу података из Градског
завода за јавно здравље, од марта до јуна, било три пута више смртних случајева него
што је систем прикупио и што је званично објављено, односно него што је писмено
пријављено.

  

Видети још:

  

 Предраг Кон: Према мом истраживању, од марта до јуна, било је три пута више смртних
случајева него што је систем прикупио и што је званично објављено

  

(Н1)
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