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BOLNAVII DE COVID MOR IN SPITALE DIN CAUZA LIPSEI DE MEDICAMENTE – Vaccinarea nu este solutia!
Chiar si in tari unde vaccinarea este majoritara exista o explozie de contaminari. In Singapore, cu 83%
vaccinati, doar intr-o zi au fost aproape 4000 de infectari. In spitale romanesti se moare cu sutele zilnic pentru
ca nu exista medicamente pentru situatiile critice. Lumea Justitiei cere anchetarea factorilor de decizie din
Guvernul Citu care i-au lasat pe bolnavii de Covid sa moara
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In timp ce supun romanii unei campanii agresive, plina de masuri discriminatorii si abuzive prin care se incearca
fortarea acestora sa se vaccineze, autoritatile nu iau nicio masura pentru a pune la dispozitia spitalelor
medicamentele necesare tratarii Covid. Caci explozia de decese inregistrata in ultima perioada nu este din
cauza de nevaccinare, asa cum guvernantii incearca sa acrediteze, ci din cauza lipsei medicamentelor care
ar putea salva vieti.
Este vorba, spre exemplu, de medicamente precum favipiravir, tocilizumab sau remdesivir. Medicamente pe
care alte tari, cum ar fi Ungaria, le produc de luni de zile si le administrareaza inclusiv pentru tratament
ambulatoriu, pe baza retetelor oferite de medicii de familie. Iar tratamentele dau roade, dovada fiind si numarul mic
de decese inregistrate in aceasta perioada.
In schimb, regimul Iohannis continua sa sustina varianta ca vaccinarea ar fi singura solutie, fara sa ia
masuri astfel incat in spitale sa ajunga antivirale si anticorpi monoclonali, acestia din urma la randul lor
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folositi cu succes pentru prevenirea formelor grave de Covid. In ceea ce priveste anticorpii monoclonali,
trebuie sa amintim o afirmatie destul de recenta a fostului presedinte al CNAS, medicul Lucian Duta, care a
confirmat beneficiile acestora: “Propaganda oficiala a statului nu sufla o vorba despre noile terapii cu
anticorpi monoclonali care au dublu efect: sunt curative (adica vindeca boala) dar si profilactice (deci
previn boala) pentru TOATE variantele de virus”.

Procurorii sunt obligati sa ancheteze cum Guvernul Citu a lasat spitalele
fara medicamente
Pasivitatea autoritatilor in fata lipsei de medicamente este de neinteles avand in vedere ca, cu precadere dupa
declansarea valului patru al pandemiei, nenumarati medici au iesit public si au avertizat ca aceasta situatie va
produce decese in serie in randul bolnavilor de Covid. Cu alte cuvinte, ca romanii cu forme grave de Covid nu au
nicio sansa din cauza lipsei de antivirale necesare tratamentului. Ceea ce s-a si intamplat, in conditiile in care in
prezent romanii mor cu sutele in fiecare zi, inclusiv vaccinati, iar totul intamplandu-se, repetam, din cauza lipsei de
medicamente.
Tocmai de aceea, Lumea Justitiei cere procurorilor sa declanseze anchetarea factorilor de decizie din
Guvernul Citu care au lasat spitalele fara medicamente anti-Covid si in felul acesta au condamnat la moarte
romanii bolnavi de Covid.

Agresiuni prin Ro Alert
Dupa cum precizam la inceputul articolului, in timp ce spitalele sunt lasate fara medicamentele necesare pentru
tratarea bolnavilor de Covid, autoritatile continua campania agresiva prin care incearca fortarea romanilor sa se
vaccineze. Ultima gaselnita a fost transmiterea unor mesaje prin sistemul Ro Alert, mesaje care de obicei
sunt transmise atunci cand au loc incidente grave si este nevoie de averizarea oamenilor, prin care romanii
sunt indemnati sa se vaccineze. Mesajul este semnat de DSU, adica Departamentul pentru Situatii de
Urgenta condus de “comandantul actiunii” Raed Arafat, un personaj aflat de mult pe tobogan in ceea ce
priveste nivelul de incredere acordat de cetatenii Romaniei (vezi facsimil).
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Desigur, disperarea autoritatilor de a convinge romanii sa se vaccineze, inclusiv prin apelarea la masuri
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discriminatorii si abuzive, are legatura cu incercarea de a consuma cat mai mult dintre cele 120 de milioane
de doze achizitionate de Guvernul condus de Florin Citu (foto), pentru a incerca in acest fel sa scape de
dosarul penal deschis la DNA.

Fara medicamente, vaccinarea nu te scapa de moarte
Evident, orice om este liber sa aleaga daca doreste sau nu sa se vaccineze. Totusi, ideea ca vaccinul te scapa
de boala si de moarte este cat se poate de falsa. Dovada sunt situatiile din alte state, unde se inregistreaza
explozii de infectari si chiar decese, culmea desi ponderea celor vaccinati este extrem de ridicata.
Spre exemplu, Ministerul Sanatatii din Singapore a anuntat recent 3.900 de cazuri noi de infectari cu Covid,
in conditiile in care rata de vaccinare este de 83% dintr-o populatie de 5,45 milioane de locuitori. De
asemenea, tot in Singapore s-au inregistrat in ultimele 24 de ore noua decese, patru dintre acestea
producandu-se la persoane vaccinate complet si doua la persoane vaccinate cu o singura doza.
Totodata, in statul New South Wales din Australia in ultimele 24 de ore s-au inregistrat sapte decese, dintre
care sase la persoane vaccinate. Anuntul a fost facut de un oficial din Ministerul Sanatatii: “Astazi, tragic,
am anuntat moartea a sapte persoane care si-au pierdut viata din cauza COVID-19, patru femei si trei barbati. O
persoana avea 40 de ani, o persoana 50 de ani, doua persoane 70 de ani, doua persoane 80 de ani si o persoan?
90 de ani. Toate aveau conditii de sanatate subiacente. O persoana nu era vaccinata, trei persoane au primit o
doza de vaccin, iar trei persoane au primit doua doze de vaccin anti-COVID”.
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