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ЕТИКЕТИ COVID-19 АТАНАС МАНГЪРОВ КОРОНАВИРУС

БЪЛГАРИЯ

Доц. Мангъров: В страната няма
нито един починал директно от
Ковид-19

Този коментар, че“ в страната няма нито един починал директно от
коронавирус“, направи доц. Атанас Мангъров, началник на детското отделение
в Инфекциозна болница София.

Доц.Мангъров поясни, че починалите досега 93 души, за които се съобщава, че са
от коронавирус, не е така, защото всички те са били със сериозни други
заболявания.

„Може да са починали от тези заболявания и с коронавирус, но не и само от него.
„Тези 93 починали, ако не бяха изследванията, нямаше и да ги усетим.“ А за тези
40-50 души, които с а в интензивни сектори, той отбеляза, че“ това го има
през цялата година, а с грипоподобни симптоми са от няколкостотин до
хиляди.“

Затова според доц.Мангъров, за времето на коронавируса“, в страната нищо
особено не се случи“. Според него от обявяването на пандемията и досега, „не са
положени усилия, за да се разбере точно какво се случи.“

За разногласията си с НОЩ и ген.Мутафчийски, доц.Мантгъров обясни, че това
се е случило, защото у нас са приложени модели от вън от хора, които не са
запознати със ситуацията у нас, а съобщаването за опасност от хиляди
заразени и починали, хладилници и др. нарече „неадекватно. Разбира се ,беше за
доброто на хората, но можеше да се изследва и след това да се взимат
решения.“

Доц Мангъров приветства разхлабването на мерките и падането на някои
ограничения, но беше категоричен, че по-бързо трябва да се отворят училища,
детски градини и университети, а предложението за киносалоните с маски и
през столове за него е анекдотично.

Инфекционистът препоръча да се спазват законовите мерки, „колкото и да са
безсмислени“, като обясни, че това е, за да не бъдат глобени хората.

„Няма опасност от втора вълна на Ковид 19, това се говореше от началото,
мисля, че и сега няма да се случи, но гласовете, които се изказват, са много
силни.

Колкото по-бързо се върнем към нормален ритъм и начин на живот, толкова
по-добре ще е за всички нас.
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Премиерът на Канада
въведе закон, според
който банките ще
замразяват сметките
на всеки, свързан с
протестите

“Шпигел“: Германски
антиваксъри бягат
към България.
Превръщат
Черноморието в
бастион на
антиваксъри

Путин обяви, че
руската ваксина
„Спутник V“ е 100%
ефективна срещу
Омикрон

Проф. Кантарджиев:
Правете бустери –
това е защита срещу
Омикрона

Петков: При
Омикрона, разбрахме и
от Брюксел, че пълна
защита има само с
трета доза

Пфайзер: Ще трябва да
се ваксинираме всяка
година

Mирослав Ненков:
Новият здравен
министър да въведе
задължителна
ваксинация от 1
февруари

Д-р Мирослав Ненков:
Служебно
правителство да
въведе задължителна
ваксинация

Проф. Витанов: Още
седмица с такъв брой
заразени с COVID-19 и
всичко приключва
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Последни публикации

Украйна обяви, че ще
събере „милионна
армия“, оборудвана с
оръжия на НАТО, за да се
бори с руските агресори
12.07.2022

Украйна: Русия ще се
разпадне в няколко
държави
11.07.2022

Кисинджър: Русия е била
част от европейската
история цели 500 г.. Тя е
била участник в едни от
най-големите победи в
европейската история
11.07.2022

Генерал Филип Брийдлав
призова Украйна да
взриви Кримския мост
10.07.2022

Медведев: Светът
започна да се съобразява
с нас, както със СССР или
повече
10.07.2022

Още публикации

Путин: Западът иска да
се бие с нас до последния
украинец и изглежда, че
всичко върви към това
08.07.2022

Лавров: Политиката на
САЩ цели да заличи
историческата памет
на българите
06.07.2022

Путин: Това е начало на
кардинално скъсване със
световния ред по
американски образец
08.07.2022

Американският
институт за изследване
на войната: Русия се
готви за голяма
офанзива в Украйна
09.07.2022

Украйна обяви, че ще
събере „милионна
армия“, оборудвана с
оръжия на НАТО, за да се
бори с руските агресори
12.07.2022

Москва: САЩ трябва да
помнят, че Русия има
какво да си връща
обратно, например –
Аляска
07.07.2022

Путин: Санкциите
срещу Русия могат да
доведат до
„катастрофални
последици“
09.07.2022

Русия за отношенията с
България: Едно от най-
ниските нива за цялата
ни дълга обща история
07.07.2022

Кисинджър: Русия е била
част от европейската
история цели 500 г.. Тя е
била участник в едни от
най-големите победи в
европейската история
11.07.2022

Путин нареди на
руските войски:
Засилете офанзивата в
Донецк
05.07.2022

Украйна: Русия ще се
разпадне в няколко
държави
11.07.2022

Медведев: Светът
започна да се съобразява
с нас, както със СССР или
повече
10.07.2022
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