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понедељак, 21 септембар 2020 09:41

 Манипулација преминулима, упоредива са гогољевском трговином мртвим душама, била
је један од разлога губљења поверења у Кризни штаб, оценио је епидемилог проф др.
Зоран Радовановић.

  

Он је у тексту за Данас, који је пренео и на својој Фејсбук страници, уочио да су ових
дана уследиле и две шокантне изјаве Предрага Кона.

  

Како је прецизирао, "прва је признање да су одлуке доношене без познавања
епидемиолошке ситуације, јер су члановима Кризног штаба, ма колико запањујуће то
звучало, сумарне бројке о броју оболелих и умрлих даване на цедуљи пред сам долазак
на конференцију за штампу".

  

"С тим у вези је његова друга изјава: будући да је био лишен информација, а не желећи
да фигурира у луткарској представи, он је решио да сам прикупи податке бар за
Београд", додао је Радовановић.
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Тако је, према објашњењу Радовановића, избројао 210 преминулих од ковида 19 на
подручју града од марта до краја маја, а допустио је да би тој суми могло да се дода "29
смртних исхода од вирусних пнеумонија, којих претходних година није било".

  

Мада сматра да тако "демантује оне који су уверени да се радило о далеко већем броју
смрти", Радовановић примећује да он уствари превазилази слутње о 2.000 умрлих у
целом периоду.

  

Др Кон оповргава Кризни штаб и Институт Батут, који тврде да су у целој Србији до 1.
јуна од ковида 19 преминуле 244 особе, дакле отприлике колико је он жртава избројао
само у Београду. Тако се приближава врло конзервативној процени БИРН о 388
скривених покојника, чиме се долази до 632 жртве у целој земљи, уверен је
Радовановић.

  

Како преноси портал Нова.рс, он напомиње да се мора имати у виду да је други талас
епидемије у Србији, од јуна до септембра, и по оболевању и по умирању, био двоструко
масовнији од првог, од марта до маја.

  

Следствено, у Београду је, како тврди Радовановић, "ковид 19 однео до сада преко 700
живота, а имајући у виду однос популације главног града и целе земље, по Кону испада
да је Србија због епидемије изгубила преко 2.500 својих житеља".

  

Према сазнањима Радовановића, поједини савесни доктори су снимили целокупну
документацију, укључујући своје и накнадно “фризиране” узроке смрти.

  

"То ће помоћи да се пре или касније бар неки директори болница и начелници одељења
суоче са болном истином да су починиоци кривичних дела”, закључио је Радовановић.

  

(Агенције)
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