
Vasile Astărăstoae, fost președinte al
Colegiului Medicilor: ”Pandemia COVID-19
– un pericol real sau manipulare?”

În mass-media, cu greu își găsește loc alt subiect decât noul
coronavirus. În special, numerele atrag atenția (infectați, vindecați,
decedați, carantinați, izolați), ca și cum aceste numere ar conține
revelații, afirmații despre viață și profeții despre viitor. O
particularitate o constituie însă creșterea (din cauza măsurilor de
izolare) influenței mediului virtual. În imensitatea internetului, există
și o serie de „denunțători ai manipulării coroanei”, inclusiv oameni de
știință educați, recunoscuți și cu experiență, care au opinii diferite de
cele “oficiale” și care sunt boicotați de presă. Pe internet pot să-și
exprime viziunea lor privind pandemia COVID-19. Câteva întrebări:

1. Este pandemia COVID-19 un pericol real sau este o manipulare?

Răspuns: În acest moment, nu știm. Poate să fie una sau alta, dar și una și alta. Nu
sunt disponibile numere de încredere, numărul persoanelor infectate menționat în
mod regulat este doar a celor la care a fost detectat virusul. În condițiile în care nu
se face testarea peste tot și în care 80% dintre infectați sunt asimptomatici sau fac
forme ușoare este clar că nu reflectă realitatea. Dar nimeni nu poate nega că există
o afecțiune determinată de noul coronavirus. Este nevoie de multă ignoranță sau
rea-voință să spunem, având în vedere raportările, că nu este epidemie. În același
timp, este adevărat că problema nu a fost cauzată doar de virusul corona.

2. Dacă nu am fi testat, nu am fi observat noul virus?

Răspuns: Nu. Am fi raportat doar o creștere a infecțiilor respiratorii acute. Dar la
testare avem o problemă. Wolfang Wodarg spune: “Testele, care se utilizează în
prezent, nu sunt nici validate și nici specifice, virologii vor doar să câștige bani cu
aceste teste”. Conform însă analizelor publicate pe site-ul Organizației Mondiale a
Sănătății, dar și a declarațiilor producătorilor, numeroase testări încrucișate au
arătat că testele sunt specifice. Dar la fel de adevarat este că nu au urmat
procedura de omologare. Și până la omologare, suspiciunile persistă. De exemplu,
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virusologul Christian Drosten o consiliază profesional pe Angela Merkel, dar tot el
a dezvoltat în ianuarie 2020 un test pentru virusul Sars-CoV-2 achiziționat de
guvernul federal.

3. Care este mortalitate prin noul coronavirus?

Răspuns: Nu știm. În tanatogeneză (fenomenele și cauzele care determină
moartea) cauzalitatea poate fi directă, indirectă sau concuratoare. În această
pandemie, regula este: dacă testul este pozitiv, atunci a murit din cauza noului
coronavirus. Nimeni nu mai stă să analizeze dacă a murit cu coronavirus sau de
coronavirus.

4. A fost pregătit OMS-ul și sistemele de sănătate să facă față pandemiei?

Aici răspunul este fără echivoc NU.

a. Sistemele de sănătate au fost sufocate. După criza pieței financiare din 2008,
fondurile publice au fost folosite pentru salvarea băncilor, în timp ce „troica”
(Banca Centrală Europeană, Comisia UE și Fondul Monetar Internațional) a cerut
măsuri de economii substanțiale în sectorul social și, mai ales, în cel medical. Cea
mai simplă metodă a fost reducerea numărului de paturi din spital: de la 3 la 1
(conform OMS 2017). Finanțarea spitalului a fost schimbată spre rentabilitatea
economică. Din 2004, în Europa, au fost introduse așa-numitele DRG-uri:
companiile de asigurări de sănătate nu mai plătesc serviciile, care sunt furnizate în
beneficiul bolnavilor, ci rate forfetare pentru fiecare caz în parte. Privatizarea
spitalelor și înființarea grupurilor de spitale private a fost încurajată. Investițiile
au fost raționalizate. În plină pandemie, medicii din Italia, Spania, Franța, dar nu
numai, au reclamat condiții catastrofale de lucru. Paturile cu ventilatoare din
unitățile de terapie intensivă din spitale nu au fost suficiente, astfel încât a trebuit
efectuat un triaj, o selecție a bolnavilor în funcție de vârstă și de șansele de
supraviețuire prin care cei mai bătrâni și bolnavi au voie să moară (Italia). Ei mor
singuri, rudele nu au voie să-i vadă. Înmormântarea nu mai este permisă, militarii
trebuie să ajute acum la eliminarea morților. Echipamente de protecție eficiente
pentru personalul medical au fost sau insuficiente sau deloc și de aici numărul
mare de infectări în rândul acestei categorii.

b. OMS-ul a reacționat iresponsabil. A dat mesaje panicarde, care au îngrozit
populația. Au recomandat aceleași măsuri, care s-au dovedit ineficiente în
pandemia din 2009. Au lăudat modelul chinezesc și au impus statelor să-l urmeze,
deși știau că, dată fiind cenzura și măsurile represive ale comuniștilor chinezi,
cifrele raportate nu au putut fi verificate. O paranteză. Cu câteva luni înainte ca
OMS să lanseze pandemia corona, Centrul pentru Securitatea Sănătății (CHS) de
la Universitatea Johns Hopkins, ( octombrie 2019), a creat pentru OMS un
scenariu pentru o pandemie gripală la nivel mondial. Denumit „Eveniment 201” a
fost realizat în colaborare cu doi parteneri puternici: Forumul Economic Mondial
(WEF) și Fundația Bill & Melinda Gates. Scenariul prezintă o epidemie de corona,
care a ucis 65 de milioane de oameni în întreaga lume. Scenariul este, în mod
evident, elaborat pentru ca să ofere un substrat științific pentru privatizarea și
restructurarea neoliberală a sistemului de sănătate global. Recomandările vizează
cooperarea consolidată între guverne și companii private în parteneriate public-
privat. Împreună cu organizațiile internaționale, trebuie promovate cercetările
privind vaccinurile. Trebuie o cooperare cu companiile media, astfel încât în cazul
unei pandemii piața să poată fi inundata rapid cu mesajele și informațiile dorite
(care sunt redactate de OMS), iar alte mesaje trebuie suprimate din punct de
vedere tehnic.

Guvernele (cu câteva excepții) au ascultat de OMS și au încercat să limiteze viteza
de răspândire a coronavirusului cu măsuri drastice fără precedent (carantină,
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izolare, distanță socială, interzicerea întrunirilor, închiderea magazinelor etc.).
Pentru prima oară de la Decretul lui Constantin cel Mare, creștinii nu pot participa
la slujbe religioase. Iacobinii, bolșevicii, ISIS au încercat, dar nu au reușit acest
lucru (slujbele se țineau în clandestinitate). Viața socială s-a mutat în lumile
digitale, lucru deosebit de periculos. Măsurile de combatere a coronavirsului merg
mână în mână cu abolirea fără precedent a libertăților democratice – măsuri care
sunt aprobate cu entuziasm de majoritatea populației. „Dacă nu ai ști despre ce
este vorba, procedura din ultimele zile ar putea fi citită ca scenariul unei preluări
populiste de putere”, scria istoricul René Schlott pe 16 martie în Süddeutsche
Zeitung.

Rezultatul: virusul se răspândește cu viteză necontrolabilă (dovadă că în țările în
care nu s-au adoptat aceste măsuri nu avem o creștere extraordinară,
semnificativă statistic), personalul medical este epuizat fizic și psihic, spitalele
sunt “sufocate”, economia intră în criză. Pe 18 martie, Frank Ulrich Montgomery,
vicepreședintele Asociației Medicale Mondiale, a exprimat scepticism cu privire la
măsuri (interviu în Bonn Anzeiger) ”Deoarece trebuie să presupunem că virusul va
fi alături de noi mult timp, mă întreb când vom reveni la normal? Nu putem ține
școlile și grădinițele închise la nesfârșit. În Italia, măsurile nu au ajutat niciodată,
a fost o măsură de disperare politică, deoarece se crede că măsurile coercitive sunt
mai eficiente decât cele generate de rațiune”.
În concluzie, în plină pandemie COVID-19, nu cunoaștem incidența, morbiditatea,
mortalitatea, gravitatea, dar din frica irațională declanșăm o criză economică și
socială și renunțăm cu entuziasm la drepturile fundamentale ale omului.

P.S.1. Dacă vă uitați la mortalitatea din Italia prin infecții respiratorii acute în
primul trimestru al anului 2019 (ianuarie-martie) și o comparați cu cea de acum
(COVID-19), nu veți găsi diferențe semnificative statistic.

P.S.2 Precizare pentru cei care supraveghează respectarea stării de urgență: cele
scrise mai sus nu se referă deloc, dar deloc, la România. La noi au fost luate
măsuri din timp, spitalele au fost dotate, există suficiente paturi de ATI, suficiente
ventilatoare, echipamente de protecție eficiente și suficiente pentru personalul
medical, conducătorii sunt înțelepți și grijulii față de noi, serviciile sociale
funcționează ireproșabil și nu ne panicăm/isterizăm. Declar acestea ca să nu se
înțeleagă eronat și să fiu acuzat de defetism, așa cum este definit în Codul Penal.

Autor: Vasile Astărăstoae

Sursa: Vasile Astărăstoae Facebook

Luni, Martie 30th, 2020. You can leave a response here.
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