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Сарадници премијерке Ане Брнабић, министра здравља Златибора Лончара и директор
ИТ сектора Републичког фонда за здравствено осигурање учествовали су у изради
Информационог система Ковид-19 и имали су увид у стварни број тестираних, оболелих
и умрлих од вируса корона које је прикупљао Институт Батут, сазнаје Балканска
истраживачка мрежа.

На сајту Јавно.рс објављено је да се Светлана Јовановић, виша саветница при Кабинету
председнице Владе Србије, наводи као главни контакт “за сва техничка питања у вези
са коришћењем информационог система Цовид-19″ у Корисничком упутству које је у
априлу 2020. године прослеђено свим здравственим установама ради евидентирања
заражених вирусом корона.

Јовановић није желела да разговара за БИРН, уз напомену да је била „техничка
подршка” и да није “имала увид у податке”.
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Члан Кризног штаба Предраг Кон је у уторак у вестима Њузмакс Адрија рекао да су
његова истраживања показала да је било три пута више смртних случајева него што је
било писмено пријављено , три месеца пошто је БИРН објавио да подаци из
Информационог система показују да је број умрлих од короне вишеструко већи од
званично саопштеног.

Кон је у јуну рекао да му писање БИРН “личи на теорију завере”, да би ове недеље
кривца за неслагања података нашао у непрецизном информатичком систему.

Истраживање БИРН, међутим, показује да је Информациони систем Цовид-19
функционисао, односно да су надлежни из ковид болница, завода за јавно здравље и
лабораторија на дневном нивоу уписивали податке у систем, да су се подаци сливали у
Институт Батут и да су надлежни имали приступ правим подацима – само их нису
саопштавали јавности.

У тексту се наводи и да БИРН сазнаје да је посао израде Информационог система
обављао директор ИТ сектора при Републичком фонду за здравствено осигурање
Марко Јовановић, али се он није одазивао на позиве БИРН.

Ковид болнице пријавиле су три пута више умрлих него што је званично саопштено, а
неслагања у бројевима не могу се објаснити непрецизностима у систему, открива БИРН.
Новинари БИРН тврде да су надлежни имали увид у податке из базе, а како пише
портал јавно.рс, саветница председнице Владе била је координаторка за коришћење
информационог система.
Подсећамо да је пре два дана и епидемиолог из Кризног штаба Предраг Кон одлучио да
са јавношћу подели да је установио да је у Београду пријављивано мање умрлих
пацијената и за то окривио информатичаре и лекаре који су им достављали податке.

Када се први пут појавила сумња у званичне бројке о зараженима и умрлима,
председница Владе покушала је да нас убеди да ту све штима. Рекла је да не можете
бити жртва короне само ако сте позитивни и на путу до болнице вас удари аутобус. Од
овог сценарија, испоставиће се да је реалнији онај по коме је нешто "ударало" у бројке и
за јавност их ипак знатно умањивало. Истраживање БИРН прст је усмерило управо на
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сараднике из премијеркиног и кабинета министра здравља. Да је било манипулација
подацима, на шта је сада указао и епидемиолог Предраг Кон, ресорни министар негира.

"Немам ништа да додам, сем да вам одговорно кажем као ресорни министар да та
информација ваша да је умрло три пута више људи није тачна. И стојим иза тога, није
утемељена ни на једном доказу и замолио бих све да буду опрезни када износе такве
податке", рекао је министар Златибор Лончар.

Коментар епидемиолога Предрага Кона данас нисмо успели да добијемо, а јуче је тврдио
да стоји иза својих речи.

"Ово што ја говорим је истина, некоме се свиђа, некоме се не свиђа. Али је истина! Значи
истина је на основу морталитетне статистике да је троструко више било умрлих у
Београду него што је уопште пријављено, што значи да сами лекари нису пријављивали
да је смрт од ковида", рекао је јуче Кон.

Лекари који од јуна, управо због лажирања података, траже смену кризног штаба,
доктору Кону замерају што за грешке у прикупљању података прстом упире у колеге.

"Додатно, поменути доктор се усудио да одговорност пребаци и на информациони
систем. Исти онај информациони систем који нам је испред највиших званичника
Републике Србије својевремено хваљен као најбољи", наводе Уједињени против ковида.

А хвалили су га они чији су сарадници за тај систем директно били задужени. БИРН
открива да се Светлана Јовановић, виша саветница у Кабинету председнице Владе
наводи као главни контакт за сва техничка питања око система Цовид 19. Тако су, на
пример, у кризном штабу морали да знају да је 12. априла, умрло укупно 38 пацијената,
док су на конференцији саопштили да да их је преминуло петоро.

На наше питање да ли ће министар као морални чин поднети оставку и како је и пре овог
открића, било могуће неслагање података за објашњење се понудио председник.
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"Ја ћу да вам одговорим на оба питања", рекао је Вучић.

Н1: Јесте ли ви министар здравља?

"Ви сте одавно рекли да сам ја све, а ја нисам министар здравља, али пошто ја знам...",
каже Вучић.

Н1: Ви се представљате као надлежни за све.

"Нико од нас никада није слагао ни једну, једину реч. Ја сам добио извештај из Батута, у
Батуту кажу да имају мање смртних случајева од онога што је пријављено", каже Вучић.

А у БИРН-у кажу да су се управо у Институт Батут сливали подаци из ковид болница,
завода за јавно здравље и лабораторија, да су представници кризног штаба могли да им
приступе, да су видели стварно стање ствари, само су га крили од јавности. Ревизија
података и пре овог истраживања се најављивала, а сада, уверава предеседник, радиће
је више експерата.

"Комплетну ревизију за сваку смрт, за сваког човека, да видимо како то изгледа. А то
никада нисмо урадили. То нисмо урадили ни 2011. године, иако су нас лагали да ће то да
ураде када смо имали онај ... Јел био птичји грип или како се зове то", питао је Вучић
Горана Стевановића.

"Х1Н1", рекао је Стевановић.

"Х1Н1 како год да се то зове. Није Н1 ваљда?", рекао је Вучић.
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На шта год да председник алудира није, а ако се погледа број жртава, и тада и сада,
није тема која је згодна за шалу.

(Н1, Фонет)
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