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RAPORTARILE CU MORTII DE COVID SAR IN AER – Fostul director al INML, medicul Vladimir Belis, se
indoieste ca toate decesele anuntate de autoritati ca fiind provocate de coronavirus au aceasta cauza: ”Eu pun
sub semnul intrebarii categorisirea ca fiind decese cauzate de coronavirus toti cei care sunt testati pozitiv...
Exista si alte cauze de moarte... Autopsia e necesara”

Scris de B.G. | Data: 20.07.2020 17:01

Medicul Vladimir Belis (foto), fostul sef al Institutului National de Medicina Legala (INML), se indoieste ca
toate decesele raportate de autoritati ca fiind de coronavirus au aceasta cauza, in lipsa unei autopsii. In
acest sens, Belis subliniaza ca autopsia este obligatorie pentru a se stabili cauza exacta a decesului.
Fostul sef al INML a declarat in emisiunea Sinteza Zilei de la Antena 3 ca exista si alte cauze ale mortii, iar acest
lucru pune sub semnul intrebarii daca raportarea numarului total de decese prin COVID-19 este cel real.
Vladimir Belis explica faptul ca in cazul in care o persoana a fost infectata cu coronavirus, este posibil ca aceasta
sa fi decedat din alte cauze: “Deslusirea cauzei mortii prin calea autopsiei, primul obiectiv”.
Fostul sef al Institutului National de Medicina Legala a mai precizat ca in orice afectiune noua care nu e suficient
de bine studiata, nici din punct de vedere clinic, nici din punct de vedere morfo-patologic, este necesara autopsia.
Pentru ca stabilind ce organe sunt afectate, putem aplica si tratamentul. Un medic nu poate sa prescrie un

page 1 / 2

tratament daca nu stie ce organ este vizat de boala respectiva, arata Belis. Iar pentru a afla acest lucru, este
nevoie de autopsie.
Iata declaratiile facute de Vladimir Belis:
"Plecand de la ideea ca exista cazuri asimptomatice. Deci omul are testul pozitiv, e infectat, dar nu are
niciun semn. Plecand de la acest lucru, eu pun sub semnul intrebarii categorisirea ca fiind decese cauzate
de coronavirus toti cei care sunt testati pozitiv. E o logica elementara, daca sunt cazuri asimptomatice.
Exista si alte cauze de moarte. Iar acest lucru pune sub semnul intrebarii daca raportarea de numar total de
decese prin COVID-19 este cel real.
Autopsia e necesara pentru ca din mentiunea legala autopsia se face pentru stabilirea cauzei mortii. Deci
daca plecam de la ideea ca nu toti cei care sunt etichetati ca mor de COVID-19, chiar mor de COVID-10,
atunci trebuie sa facem o autopsie ca sa vedem de ce a murit. Chiar daca a fost infectat cu coronavirus,
poate a murit din cauza unui infarct miocardic. Deslusirea cauzei mortii prin calea autopsiei, primul
obiectiv.
Al doilea motiv pentru care trebuie facuta autopsia. In orice afectiune noua care nu e suficient de bine studiata,
nici din punct de vedere clinic, nici din punct de vedere morfo-patologic, e necesara autopsia. E necesara
pentru a lamuri care sunt leziunile organice specifice determinate de aceasta noua maladie. De ce? Pentru
ca stabilind ce organe sunt afectate, putem aplica si tratamentul. Nu poti sa dai un tratament daca nu stii
ce organ e vizat de boala respectiva. Si cum sa afli daca nu faci autopsie? Pentru mine e un mare semn de
intrebare".
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