PROJECT
COVID - 19
(Ver. 08/2021)

Μέρος 2ο
Τα μέτρα αντιμετώπισης – Το χάος
των νοσοκομείων

Μια δυναμική συλλογή πηγών και στοιχείων που δεν βρήκαν
τον δρόμο της δημοσιότητας.
Ένας προβληματισμός για τα παρελθόντα, τα τεκταινόμενα και
τα μελλούμενα της υπόθεσης Covid.
Διάρκεια Μελέτης (90h)

Τα μέτρα αντιμετώπισης
Τα μέτρα που ακολουθήθηκαν λίγο πολύ γνωστά. Για τις μάσκες έχουν ειπωθεί
πολλά (link2)… Δεν έχει νόημα η εκ νέου αναφορά τους. Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα
όμως πρέπει να γίνει μια σύντομη επισκόπηση. Ειδικά στην χώρα μας ακολουθήθηκε
ένα από τα πιο αυστηρά lockdown (link). Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της
προηγούμενης παραγράφου μήπως η αντίδραση ήταν κάπως υπερβολική; Μήπως,
όπως λέει και ο Dr Ιωαννίδης ο ελέφαντας είδε ένα ποντίκι, το φοβήθηκε και βούτηξε
στον γκρεμό; Ή για να τεθεί με άλλη μορφή το ερώτημα, τι διαφορετικό θα κάναμε
αν πέθαινε ένας στους δύο ή ένας στους 5; Και τελικά ακόμα και στην ίδια την
ασθένεια βοήθησαν; Τι λέει γι’ αυτά ο Γερμανός επιδημιολόγος S. Bahdi όπως και
πολλά άλλα χρήσιμα; (link). Αλλά και ο Κύπριος επιδημιολόγος Ε. Σωτηριάδης δεν
συμφωνεί με τα μέτρα (link). Και ο Dr Δ. Γάκης διαφωνεί επίσης (link). Και ο Dr
Κούβελας διαφωνεί με τα μέτρα (link). Και ο Dr R. Hodkinson (link2). Και 20 άλλοι
επιστήμονες διαφωνούν με τα μέτρα (link). Και η έρευνα από την British Medical
Journal (link2).
Αλλά τελικά γιατί να έχουν δίκιο οι παραπάνω και όχι η επιτροπή που διορίσθηκε
από την κυβέρνηση; Ας ακούσουμε ένα μέλος της επιτροπής ένα χρόνο μετά να
παραδέχεται το λάθος (link). Αν και της δόθηκε η ευκαιρία από τον δημοσιογράφο να
τα αποδώσει στην προσωπική ευθύνη, προς τιμήν της δεν το έκανε. Το λάθος
αποδεικνύεται και μαθηματικά (από το 26’ και μετά) (link). Αλλά και μια μελέτη από
το British Medical Journal (link) δεν τα λέει διαφορετικά. Και το CDC τα γύρισε μετά
(link2). Αλλά και ο υπεύθυνος της Σουηδίας είχε διαφορετικές απόψεις και
επιβεβαιώνεται πανηγυρικά (link) ενάμιση χρόνο μετά.
Δηλαδή το μοναδικό υποτιθέμενο πλεονέκτημα που θα είχαν οι εγκλεισμοί
κλονίζεται σημαντικά. Γιατί το μοναδικό πλεονέκτημα; Γιατί μάλλον όλα τα υπόλοιπα
είναι μειονεκτήματα όπως φαίνεται σε αυτή την μελέτη (link). Και αυτή η καταγγελία,
για αύξηση στους θανάτους, έγινε και από στέλεχος του γερμανικού ΥΠΕΣ (link) και
από τον Dr Κ. Φαρσαλινό (link), κάτι που οφείλεται και σε αυτό (link), (link2). Αλλά
αυτές οι ζωές δεν μετρούν μάλλον.

Τέλος να αναφερθεί πως και κάποιες μελέτες αποδομούν την μετάδοση
ασυμπτωματικών που πρέπει να απομονώνονται σπίτια τους (link), (link).

Το χάος των νοσοκομείων
Στα νοσοκομεία της χώρας μας έχει γίνει ως γνωστόν ένας χαμός στους θαλάμους
covid αλλά αυτό είναι φυσιολογικό με τον τρόπο που λειτουργεί η τριτοβάθμια
φροντίδα στην χώρα μας αλλά και λόγω του πρωτοκόλλου παγκοσμίως (link2), (link2)
που έχει ακολουθηθεί για αντιμετώπιση περιστατικών covid. Σαφώς οι άνθρωποι που
έχουν εργαστεί την περίοδο αυτή στα νοσοκομεία είτε από κύριες, είτε από
βοηθητικές θέσεις είναι σε θέση να πουν πολλά, αλλά αυτό είναι κάτι που
αναμένεται μετά από καιρό, όταν σταματήσει να υπάρχει το καρότο (link) και το
μαστίγιο (link), (link) και μόνο από αυτούς που δεν είχαν να αποκομίσουν κάτι ή δεν
ήταν δεσμευμένοι με κάτι...
Οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής είναι αυτοί που συνήθως παλεύουν με την
αδιαφορία, με την κούραση και την επικινδυνότητα. Απλά πρώτη φορά δόθηκε τόση
δημοσιότητα σε αυτούς τους λειτουργούς και έγινε ο χώρος δουλειάς τους πλατώ
κακοστημένης σαπουνόπερας. Και από ποιους; Από αυτούς που λίγα χρόνια πριν
έκλεισαν τα λοιμωδών. (link) (υπουργός Α. Γεωργιάδης). Γιατί τώρα τόση αγάπη για
την ανθρώπινη ζωή από αυτούς που αδιαφορούσαν γι’ αυτή;
Παρόλα αυτά μια μικρή συλλογή από στοιχεία – καταγγελίες αναφέρονται πιο
κάτω:
1. Είχε καρκίνο και πήγε σε θάλαμο covid (link)
2. Και μια νεκροψία – καταγγελία (link)
3. Ασθενής που εισάγεται χωρίς covid στους covid (link)
4. Ασθενείς με Covid μπροστά στις κάμερες; (link)
5. Τι γίνεται με τις διασωληνώσεις; (link), (link), (link), (link), (link), (link)
6. Δικαστικός αγώνας για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα καθήκοντά
τους (link).
7. Πως θεραπεύουν οι Ιταλοί στο σπίτι (link)
8. Ασπιρίνη και βιταμίνη Δ (link)
Το πρωτόκολλο που ακολουθήθηκε για κατάταξη σε covid ενός ασθενούς έχει
λίγο πολύ σχολιασθεί ποικιλοτρόπως (link). Για το θέμα έχει εκτενώς ασχοληθεί ο
δικηγόρος Αντωνιάδης και προσφάτως κατέθεσε αγωγή 4000+ σελίδων (link2).

