
Зоран Радовановић: Не вреди слушати шта прича Кризни штаб, док не прикажу поштено колико људи умире; И даље лажу, али сада то чине мало мање, знам да су сакривали више од пола умрлих
недеља, 09 август 2020 20:49

"Не пратим податке које објављује Кризни штаб, јер је реч о фалсификованим бројкама.
Раније су лагали у огромној мери, а сада то чине мало мање, али и даље кривотворе”,
рекао је за Нова.рс епидемиолог Зоран Радовановић.

  

  

Он је тај начин прокоментарисао чињеницу да у Србији у претходних десет дана долази
до пада свих бројава који се односе на епидемију коронавируса, изузев оних који се
односе на број преминулих.

  

 “Није било логике ни кад је тридесет и пет дана умирао само један пацијент. Било је
јасно да су имали директиву да не сме више од једне особе да умре. И сада се лаже. Не
гледам податке које објављује Кризни штаб, јер је реч о фалсификованим подацима. То
је све кривотворено. Не вреди слушати шта причају, док не прикажу поштено колико
људи умире”, истиче Радовановић и додаје се раније лагало у огромној мери, а да се
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сада то чини мање.

  

 “Ваљда ће се у будућности приближити стварном стању, односно истини. Ово што
слушамо од њих још увек одудара од реалне ситуације”, сматра он.

  

Како каже, веома је тешко и хипотетички размишљати о томе да ли је могуће да падају
све бројке, изузев оних који се односе на број умрлих од коронавируса.

  

“Знам да су сакривали више од пола умрлих. Приказивано је тридесет до четрдесет од
преминулих. Сад могу само да нагађам. Ово је као извлачење бројева на лутрији, а ви на
основу тога не можете да дајете предвиђања. Само претпостављам да бар чланови
Кризног штаба добијају податке. Раније су тврдили да немају увид у њих, што је заиста
понижавајуће – доносе одлуке, а не знају на основу чега. Надам се да сада знају више
без нас”, истакао је он.

  

Мањи број људи у болницама – индикатор побољшања

  

Према Радовановићевим речима, један од индикатора да је ситуација са коронавирусом
боља него у претходном периоду, јесте чињеница да престоничке болнице трпе мањи
притисак.

  

“Раније се догодило да, први пут у историји, пацијенте из Београда шаљу на лечење у
унутрашњост Србије. Само две установе су примале пацијенте који нису били заражени
коронавирусом. Сад је мало боље, чим не возе људе ван Београда”, објашњава
професор Радовановић.

  

(Нова.рс)
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