Jak Indie walczą z panedmią,
czyli Bergamo 2.0

No i jak tu się człowiek ma opierać tym spiskowym wizjom
dziejów świata. Mamy nowych hit do straszenia – dziś na topie
są Indie. Zdjęcia płonących zwłok, doniesienia o hekatombie
ofiar, restrykcje dla podróżnych z Indii, nawet dotarły do
Polski. Niedawny wirus angielski, który szalał na zimowych
stokach, doprowadzając do bojkotu narciarzy Albionu, nawet
do masowych ich ucieczek z kurortów w obawie przed
kwarantanną, ustąpił miejsca śmiercionośnemu wirusowi
południowoafrykańskiemu. Ten też wzburzył spokój całego
świata, z Polakami włącznie, którzy przecież bez podróży do
RPA to by i tygodnia nie wytrzymali. Teraz mamy Hindusa –
nawet poważono się na świętość – imigrantów: w
Portugalii oddzielono tych z Indii od reszty, nawet tych,
którzy tam są od miesięcy, zanim ktokolwiek słyszał o
indyjskiej mutacji. Warianty koronawirusa skaczą po globusie
według ruchów konika szachowego, co jedna to bardziej
śmiertelna. W telewizorze.
Ponieważ prowadzę ten Dziennik od ponad roku, pisząc codzienne
wpisy, pamiętam i ja podobny przypadek. Mit założycielski
koronawirusa w zachodnim świecie – Lombardia, na samym
początku pandemii z Wuhan. Widomy znak, że przyjechał ci on do
nas i kosi śmiertelne żniwo. To obrazki z Włoch zapełniły
media: zatłoczone szpitale pełne umierających starców, stosy
trumien, krematoria nie nadążają z pracą, ciężarówki wywożące
trupy. Niby w nocy, żeby nikt nie widział, ale widział cały
świat, bo akurat tragarze przechodzili z kamerami – poszło

wszędzie. I teraz widocznie zapał kowidowy się wyczerpuje, bo
trzeba dopalić temat, a więc dopala się Indiami.
Lombardia nie tyle poszła w zapomnienie, ale się dużo z tego
wydało, że to była spora koincydencja różnych zmiennych
(bardzo podeszły wiek, pierwsze „procedury” kowidowe i dziwna
korelacja masowych szczepień ludzi starszych na grypę w 2019
roku w Bergamo). Do tego doszły po prawie roku zeznania co się
działo w tych szpitalach. I obraz się trochę wyklarował. Ale
to nie ma znaczenia jak tam było, bo kwestią o wiele
ważniejszą społecznie nie były efekty epidemiologiczne z
Lombardii, tylko ich efekt propagandowy. Widać to siada, skoro
trzeba teraz podstawić inny mit – przygotowujący światową
społeczność, że szczepienia szczepieniami, ale ten wirus to
będzie nam wyskakiwał co chwila, jak nie tu, to tam.
Człowiek wypiera, że się dał nabrać. Można to potrenować –
wystarczy klinknąć w ten link, by zobaczyć jak nas straszono,
jak szczerbate dzieci sucharami. Widzimy chmury płynu
dezynfekującego, a pamiętamy te dyskusje, ile razy
dezynfekować przystanki? Było? Było! I jak to teraz wygląda po
roku, jak się okazało, że to wszystko pic na wodę? Kiedy
ostatnio widzieliście dezynfekcję ulic na mieście? A
dezynfekowali jak prawnie nikt nie umierał, a teraz tego nie
robią, jak u nas trup ściele się gęsto… To samo w Indiach –
mamy obrazki jak z Bollywood z filmów z fejkowymi karetkami i
z trupami w workach, które mają na ustach maseczki i po
rozsunięciu zamka błyskawicznego łapią zachłannie oddech.
Ale widać wyraźnie dwa światy równoległe – prawdę czasu i
prawdę ekranu. Ekrany epatują płomieniami, w których pali się
w Indiach stosy zwłok. Zachodni się wzdragają, że to straszna
ta pandemia, idzie na nas wirus hinduski, choć każdy wie,
że tak się spopiela publicznie zwłoki w Indiach i bez kowida.
No i rekomendacje – WHO, która i tak ma za uszami, coraz
częściej jest mniej słuchana przez włodarzy publicznego
systemu opieki zdrowotnej. Proszę bardzo – mamy oświadczenie
WHO, że obserwują Hindusa i nic specjalnego tam nie widzą, za
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Ale popatrzmy na statystyki. Stara zabawa w granie w akuku.
Jak mamy mały kraj to posługujemy się procentami (np. 40%
chorych na Seszelach, notabene całych zaszczepionych), jak
mamy duży – to bawimy się w liczby bezwzględne. W ten sposób
zawsze wychodzi dużo. Liczbowo robią Hindusi wrażenie: doba
straszna – 400.000 zakażonych i 4.000 zmarłych. Jak się wrzuci
to na polskie proporcje to by było tak, jakby w Polsce okazało
się w jeden dzień 10.000 zakażeń i 100 zmarłych. Czyli
– popatrzmy na proporcje per milion. W przypadku Indii mamy
zgonów 171 na milion, w Polsce – 1.837; zakażenia: Indie
15.725, w Polsce 74.618 na milion mieszkańców. Czyli w Polsce
5 x więcej choruje, a umiera 10 razy więcej (co notabene
pokazuje, że… Hindusi lepiej walczą z kowidem, bo tam umiera
dwa razy mniej w stosunku do tych, którzy zachorowali). I kogo
tu mamy zamknąć?
Nie chcę nawet kontynuować zaznaczonego wcześniej wątku, że
fala zachorowań wybuchła w Indiach niedługo po rozpoczęciu
szczepień, które zapoczątkowano 15 stycznia, zaś wcześniej
Hindusi mieli nisko z zachorowaniami i zgonami, bo leczyli się
iwermektyną. Wyglądało to tak, że przypomnę:

Ale jak pisałem, są dwa światy: fakty sobie, a strach
stymulowany przez media – sobie. A panika społeczna, choć nie
oparta na żadnych podstawach faktycznych, jest obiektywnym
faktem społecznym. Co gorsza – inkorporowanym do decyzji
obostrzeniowych władz odpowiedzialnych za zdrowie publiczne.
Tak oto prawda ekranu staje się prawdą, może nie obiektywną,
ale prawdą decyzji administracyjnych, z którymi musimy się
mierzyć… obiektywnie.
Według moich wyliczeń, patrząc na to, że szczepionki, tak jak
te na grypę, będą zawsze o rok do tyłu w stosunku do kolejnych
mutacji, to falę nr V będziemy mieli na jesień 2022. Ciekawe
jaki egzotyczny wirus spowoduje kolejną falę pandemii… paniki?
Skąd będą następne kadry stosów trupów? Konik szachowy
wskazuje na Brazylię, jeśli ta w ogóle dożyje, bo tam też
stosy trupów, ale taka musi być kara medialna za nie wybranie
obowiązującej drogi lockdown-kwarantanning-DDM.

Mamy więc Bergamo 2.0. Te same ściemy, ten sam efekt, zero
prawdy. Czy zapas strachu wystarczy by dojechać do kolejnych
fal, czy trzeba go będzie doładowywać częściej niż raz na rok?
To pytanie do mediów. Właśnie – coraz częściej właśnie pytania
są do mediów, bo te coraz bardziej są stroną, do lekarzy już
mniej. Ci, to albo nieliczna grupa jastrzębowych decydentów
albo reszta medycznego towarzystwa, która… milczy. A to zdaje
się nie jest specjalnie zgodne z tym co przysięgali, a co
stanowi podstawę tego, że społeczeństwo traktuje (traktowało?)
lekarzy jako zawód społecznego zaufania. Ale tym smutnym
faktem zajmę się osobno.
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