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Извуко сам транскрипт из горњег преведеног клипа где др Бакди
говори о корона вирусу, јер када се клип скине на компјутеру,
нама превода, нема титла, јер приликом постављања клипа на
Јутубе титл није „спржен“ унутар клипа, зато га и нема у њему кад
скинете клип на компјутеру. Клип је битно да скинете на
компјутеру, као и цео превод, јер ако нам ограниче интернет као
што се прича, онда нећете имати све ове информације о којима
прича др Бакди, и пре самог почетка треба одмах рећи да др Бакди
у овом свом излагању говори да су актуелна у ствари у овој
садашњој ситуацију 2 корона вируса, један је обичан корона
вирус, а ту је и његов рођак – Корона вирус – КОВИД 19.

Наравно, текс транскрипта са овог блога, копирајте у нотепаду и
скините га засебно на компјутеру, јер понављам, када се клип
скине на компјуреу, нема превода…

Прво следе подаци о доктору Бакдију, а то сам преузео из
предтекста овог клипа, где податке о др Бакдију износи групација
„Доста је било„».

Др Бакди већ 22 године ради као медицински микробиолог и
епидемиолог за заразне болести на Мајнц универзитету. Јавности
се обратио у покушају да тенутну панику око корона вируса врати
у научне оквире. Поставио је 5 хитних и важних питања
канцеларки Немачке.

Указујући на то да се тренутно мере против Kовида-19 спроводе
наслепо, без научних доказа да ће дати жељене резултате, др
Бакди наглашава да је недопустиво укидати демократска права и
слободе без претходно прибављених доказа да је то неопходно.

Др Бакди доводи у питање статистичке моделе који предвиђају
огромну смртност од Kовида-19, прокламовану опасност од вируса,
начин на који се броје смртни случајеви, чињеницу да се ништа не
ради на томе да се унутар популације установи ко је већ прележао
корона вирус и стекао имунитет, као и потребу да се његовим
суграђанима неосновано прети „италијанским сценаријом“.

Транскрипт клипа
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Драги суграђани,

Ја сам медицински микробиолог и епидемиолог заразних болести.
Већ 22 године налазим се на челу Института за медицинску
микробиологију и хигијену на Универзитету Мајнц. Живот сам
посветио проучавању патогенезе, дијагнозе и третмана заразних
болести. Пре 9 дана сам објавио први видео снимак како бих
учествовао у расправи о Kовиду-19 која се распламсала широм
света. Намера ми је била да ту жустру расправу вратим у чврсте,
научне оквире – зарад свих људи у овој земљи.

Немам никакву политичку агенду. Немам никакав лични интерес,
нити повезани интерес треће стране. Једини разлог за
објављивање овог видео снимка је мој осећај обавезе да служим
науци и нашој заједници.

Kључно питање гласи:

Имамо ли довољно знања којим бисмо оправдали драстичне мере
које угрожавају људска права у нашем слободном демократском
друштву?

Са свим њиховим предвидивим последицама. Ако знамо, на којим
су онда чињеницама засноване ове одлуке, и за коју смо се
стратегију одлучили?

Написао сам отворено писмо канцеларки Немачке о 5 најхитнијих
отворених питања. У овом мом последњем видео обраћању
објаснићу разлоге за постављање тих питања која су од
суштинског значаја за нас. Моје прво питање тиче се статистике. У
нашој научној области, увек је било важно направити разлику
између заразе (продирање и размножавање заразног агенса) и
болести (појаве клиничких симптома).

У случају короне, то би били кашаљ и, можда, повишена телесна
температура. Другим речима, нова зараза, потврђена
лабораторијским тестом, НЕ СМЕ СЕ изједначавати с болешћу или
пацијентом коме је потребан медицински третман. Тврди се да ће
око 5% заражених завршити на интензивној нези и захтевати
вештачко дисање (респиратор). Та прогноза је страшна и
предвиђа да ће немачки здравствени систем бити доведен до
тачке пуцања.

Моје прво питање канцеларки гласи:



Да ли су ваше пројекције правиле разлику између оних који имају
благе или никакве симптоме и пацијената који су тешко болесни и
хоспитализовани због Kовида-19?

Драги суграђани, опасност садржана у поистовећивању оних који
су само заражени и оних који су пацијенти мора бити очигледна.
Дневни пораст регистрованих зараза стварно експоненцијално
расте. Међутим, то се не може узети као иоле озбиљна основа за
процену могућег оптерећења здравственог система. Уместо тога,
нама је потребан број стварних, клинички релевантних случајева
Kовид-19 како бисмо направили било какву разумну процену.

Друго питање тиче се стварне опасности од вируса. Примена
тренутних драконских мера, које у изузетно великом степену
ограничавају основна људска права, може бити оправдана
уколико постоји страх да нам прети стварно изузетно опасан
вирус.

Постоје ли било какви научно оправдани докази који потврђују да
је то случај са вирусом Kовид-19?
Тврдим да једноставан одговор на то питање гласи: НЕ!

Kаква врста података нам је потребна да бисмо проценили
истинску опасност овог вируса?

Даме и господо, овде су обични корона вируси с којима
свакодневно живимо, а овде је Kовид-19. Оно што нам је за
студију потребно јесте, рецимо, 10.000 пацијенатакоји су
заражени обичним корона вирусима, и 10.000 пацијената
заражених вирусом Kовид-19, али сви само с респираторним
обољењем, без било које друге болести. Потом треба да
установимо колико њих умре у једној, а колико у другој групи.
Уколико је смртност иста у обе групе, онда је степен опасности од
њих једнак или мали. Ако је број умрлих већи у групи вируса
Kорона-19 већи, онда је тај вирус свакако опаснији. Ако је број
умрлих у тој групи много, много, много већи, онда је Kовид-19
много, много, много опаснији.

Питаћете ме постоји ли таква студија?
Одговор је: Не.

До 19. марта 2020. године, када се први пут у Француској појавила
било каква студија која се бави овим централним питањем, такве
студије није било. А о чему су нас известиле француске колеге?
Смртност у обе групе била је слична. Kовид-19 није се по
опасности разликовао од својих свакодневно присутних
корона-рођака. Моје друго питање канцеларки гласи: Kолико се



тренутно пацијената који су заражени вирусом Kовид-19 лечи на
интензивној нези и колико се тај број разликује у односу на
пацијенте заражене обичним корона вирусима?

Да ли се ти подаци узимају у обзир приликом осмишљавања
садашње и будуће стратегије превенције од заразе?
Да ли су подаци наших француских колега добили икакву пажњу
у том врло важном контексту?

Драги суграђани, не кажем да је Kовид-19 једнако опасан као и
обични корона вируси, али тврдим да ништа не указује на то да је
много, много, много опаснији од њих, као што је то био случај с
њиховим предходницима: вирусима САРС и МЕРС, који су били
стварно смртоносни. Или, као што је то био случај с вирусом
сезонског грипа пре 2 године, који је био 50 до 100 пута
смртоноснији од уобичајених сезонских вируса грипа сваке
године.

Сезонски грип је ове године узроковао око 300 смрти. Пре две
године, ужаснуо нас је податак да је од 20.000 људи умрло од
грипа у Немачкој. Тада нису биле уведене никакве драстичне
мере, и то је била исправна и разумна одлука. Јер, наш
здравствени систем је спреман да се избори с таквим ситуацијама
Нема разлога за панику.

Замислите сада да ће се Kовид-19 показати, или се већ показао,
као донекле, али не претерано смртоноснији од обичних корона
вируса. У том случају, драги суграђани, невероватно али истинито,
оквир за све превентивне мере истог тренутка урушава се попут
куле од карата. Моје треће питање тиче се ширења вируса у
општој, здравој популацији. Хитно морамо сазнати да ли се вирус
већ раширио међу становништвом. Јер, у случају да се то већ
десило, било какви даљи напори да се спречи ширење вируса
били би неразумни.

Моје питање канцеларки гласи:
Да ли су учињени било какви напори да се добије одговор на ово
питање?

Драги суграђани, репрезентативно истраживање нашег
становништва може се спровести у року од недељу до две дана.
Тада бисмо знали. Моје четврто питање тиче се праве стопе
смртности од вируса, с посебним нагласком на Италију и Шпанију.
Уверен сам да се у целом свету прави ужасна грешка, јер чим се
детектује присуство вируса код преминуле особе, то се
аутоматски сматра узроком смрти и додаје грозном списку
преминулих од короне.



Тиме се крши основни принцип у медицини:

МОРА се установити да је пацијент умро ЗБОГ вируса, а не просто
СА вирусом. То се експлицитно каже у немачким медицинским
протоколима, којих се сад не придржавамо у случају вируса
Kовид-19.

Стога моје питање канцеларки гласи:

Да ли Немачка просто следи светски тренд ненаучне
категоризације и дефинисања смрти услед Kовида-19?
Такође, да ли Немачка намерава да настави да крши
успостављена правила?
Kако мислите да икад можете направити разлику између вируса
као узрочника смрти, и вируса који је случајно присутан у
тренутку смрти?

Моје последње питање тиче се упоређивања ситуације у Италији и
Немачкој. Јер, ужасни извештаји из Италије, а у последње време и
из Шпаније, узимају се као пример који упозорава да би слична
ситуација могла да запрети Немачкој. Међутим, прави утицај
Kовида-19 у Италији се једноставно не може установити. Поред
проблема о којима сам већ причао, непредвидиву улогу у свему
могу имати и додатни фактори, као што су ужасна загађеност
ваздуха у северној Италији и нестабилан здравствени систем
Италије.

А сада, драги моји суграђани, предлажем вам да размислите о
следећем:
Знамо да је вирус изузетно заразан. Размислите: вирус се до сада
вероватно раширио много изван ваших процена. Он би могао бити
присутан у значајном делу здраве популације у Италији и
Шпанији, као и у Немачкој. Kоја је вероватноћа да тај вирус на
тешко болесне старије људе, пренесу њихови најмилији када им
дођу у посету, јер то се дешава с обичним корона вирусима?

Дакле, када пацијент уђе у болницу, код њега ће одмах пронаћи
вирус Или, уколико од примарне болести од које пате премину код
куће, за вирусом ће се трагати и он ће се пронаћи након смрти. То
је тривијална ствар, али има несагледиво велике последице због
погрешног тумачења.

Рећи ћу још једном: то што је код неког једноставно присутан
вирус Kовид-19, апсолутно никада не може бити разлог да се та
смрт броји као смрт од Kовида-19.



Драги моји суграђани, извештаји из Италије, ма колико тужни и
депресивни били, не могу и не смеју бити основа за наша мерења
у Немачкој.

Стога моје последње питање канцеларки гласи:
Шта радимо на томе да јавност обавестимо о разликама између
ситуација у Италији и Немачкој и о томе да не треба да се плаше
да сличан сценарио уопште прети Немачкој.

Драги моји суграђани, моја је једина намера да жустру расправу
сведем на нормалну меру, с надом да се ситуација ускоро може
вратити на очајнички потребну нормалност. У томе нисам сам.
Многе моје колеге у Немачкој отворено су износили слична
мишљења. Један од најпознатијих и најцењенијих колега из наше
области, проф. др Јоанидис са Станфорда учинио је исто.

Најважније питање на које нам је потребан хитан одговор гласи:
Да ли се тренутно примењене мере које укидају основна људска
права могу законски оправдати?

Драги моји суграђани, погрешна медицинска уверења нанела су
несагледиву патњу огромном броју становника ове Планете.

Роберт Kох је отворио врата медицини када је доказао да
специфична болест – туберкулоза, има специфичан узрок,
бактерију.

Од тог доба, научно засновано знање заменило је веровање у
медицину.

Даме и господо, трудимо се да следимо пут напретка, прикупимо
знање и откријемо истину у заједничком напору да савладамо ову
ужасну кризу.


