Secretarul de stat Horațiu Moldovan despre decesele COVID-19: ”80% ar fi murit oricum”
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Bilanțul oficial din România al deceselor Covid-19 nu reflectă cu acuratețe realitatea,
întrucât multe dintre persoanele cu comorbidități, diagnosticate ca infectate cu virusul
SARS-CoV-2, erau deja într-o stare atât de gravă din cauza bolilor cronice de care
sufereau, afirmă secretarul de stat din Ministerul Sănătății .Problema pe fond a fost pusă
prima oară în spațiul public de medicul ieșean Vasile Astărăstoae: oamenii mor cu
COVID sau din cauza COVID? În acest context, secretarul de stat Horațiu Moldovan a
făcut o afirmație cel puțin interesantă: 80% din cei decedați mureau oricum.

Secretarul de stat din ministerul Sănătății, Horațiu Moldovan, a afirmat la Antena3 că 80%
dintre oameni ar fi murit oricum. ”Sunt raportate multe decese la pacienți care mor din alte
cauze. Urmărim zilnic raportările. 80% aveau comorbidități. Ar fi murit oricum. În apropierea
morții, corupul cedează, imunitatea scade, apar tot felul de probleme. După părerea mea, fără
să fim în posesia unor date statistice, sunt foarte mulți pacienți de care nu putem spune că au
murit din cauza infecției cu COVID-19„, a declarat Moldovan.

„Sunt raportate multe decese la pacienți care mor din altă cauză. Urmărim în fiecare zi
decesele, punctual, caz cu caz, și 80 la sută sunt pacienți care au comorbidități, care ar fi murit
oricum, care au un cancer terminal… Fenomenul morții este un fenomen complex din punct de
vedere medical. E o întreagă știință care se ocupă de chestia asta, se numește tanatologie. În
momentul trecerii în neființă sau, mă rog, la instalarea suferinței terminale, pacientul dezvoltă
multiple complicații – se infectează, își pierde imunitatea și până la urmă, într-o epidemie de
covid, ia și covid. Dar el moare de insuficiență cardiacă terminală, moare de cancer cu boală
metastatică avansată, moare de ciroză hepatică, se asociază cu vârste extreme, de 90 și ceva
de ani, și așa mai departe.

Incidența acestor pacienți este relativ importantă, deci, după părerea mea, fără să fim în
posesia unor date statistice precise, pentru că sunt greu de făcut – dar vor trebui să fie făcute
la un moment dat – sunt foarte mulți pacienți despre care nu putem spune că au murit
din cauza infecției cu Covid
”, a declarat dr. Horațiu Moldovan, luni
seara, la Antena 3.

Situația semnalată de Horațiu Moldovan se adaugă unei altfel de situații, pe care o semnala
săptămâna trecută generalul Ionel Oprea, cel care a coordonat activitatea Spitalului Județean
Suceava cât timp acesta a avut o conducere militară.
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Generalul spunea că a descoperit că personalul de la spital nu a raportat la timp unele
persoane decedate
, „ca să nu se interpreteze”.

Astfel, s-a ajuns la situația în care oameni care muriseră cu mai multe zile în urmă erau
anunțați, cu întârziere, în bilanțurile la zi ale deceselor de covid.

Încă de acum o lună medicul ieșean Vasile Astărăstoae a început să lanseze mai multe teme
de dezbatere privind criza prin care trecem. Ele au un numitor comun: pun în discuție dacă gra
vitatea COVID-19 justifică isteria publică sau nu.
Una dintre cele mai interesante teme lansate de fostul președinte al Colegiului Medicilor din
România se referă la cauza morții celor declarați de stat în comunicările privind coronavirusul: e
i au trecut în neființă având COVID-19 sau din cauza COVID-19.
Cu alte cuvinte, medicul ieșean se întreabă dacă oamenii au murit din cauza coronavirusului
sau din alte cauze, COVID neavând un rol esențial.
Spre exemplu, una dintre persoanele decedate în această perioadă a făcut un atac celebral
masiv, a fost adusă la spital în stare gravă și a murit după câteva ore. Evident, din cauza unui
atac celebral. Femeii din Hunedoara, că acolo s-a întâmplat, i s-a făcut și textul COVID după
deces și a ieșit pozitiv. Acum se află între cei 818 români morți din cauza COVID.
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