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THL:n ohjeen mukaan Suomessa voidaan merkitä koronaksi ilman testejä tai
jopa negatiivisin testein pelkkien oireiden perusteella. Näin saadaan aikaan
juuri sellainen epidemia kuin halutaan. Koska influenssan ja koronan oireet
ovat samoja, tämä selittää minne influenssa katosi, kirjoittaa blogisti Janne
Pohjala FB-sivullaan.

THL:n ohjeen taulukosta (alla) näkyy ja THL erikseen ohjeistaa: Diagnoosia U07.2 voi käyttää, jos
oireet täsmäävät. THL:n mukaan oireita ovat:
”päänsärky, haju- tai makuaistin häiriöt, nuha, nenän tukkoisuus, yskä, hengenahdistus,
voimattomuus, väsymys, lihaskivut, kurkkukipu, kurkun karheus, kuume, pahoinvointi, oksentelu,
ripuli”.

Kuva, Janne Pohjala – FB-sivu.
Eli melkoinen määrä oireita kelpaa koronaksi myös silloin kun testit ovat negatiivisia. Useat
henkilöt ovat havainneet että vaikka heidän testinsä ovat olleet negatiivisia, heidät on merkattu
positiivisiksi KELA:n Kannassa.
Miten ICD-koodit U07.1 ja U07.2 tilastoidaan? Britit ilmoittavat etteivät he pysty erittelemään
tilastossaan kuoliko potilas koodilla U07.1 vai U07.2, kaikki lasketaan koronakuolemiksi. Näin
ollen on syytä olettaa että sama koskee tartuntoja.
ECDC suositteli ettei epäiltyjä tapauksia enää raportoitaisi U07.1, jolloin luotiin koodi U07.2.
Raportti mainitsee kuitenkin että useat maat edelleen jatkoivat epäiltyjen tapausten
raportointia koronatapauksina, kuten Britit ilmoittivat tekevänsä edelleen elokuussa 2020.
Kuinka Suomessa? THL ei anna vastausta kysymykseen lasketaanko U07.2, eli oireiden perusteella
testaamatta tai negatiivisella testillä mukaan ilmaantuvuuslukuun. ECDC:n suosituksen jälkeen
THL ohjeisti 30.3.2020 terveydenhuoltoa ottamaan käyttöön uuden luokan U07.2:
”Uutta U07.2. koodia käytetään silloin, jos potilaalla epäillään tautia, mutta ei oteta näytteitä tai
niiden vastaukset eivät ole vielä valmiita. Diagnoosin kirjaaminen oikein on tärkeää, koska tietoja
tarvitaan epidemiaseurannassa.”

Tämä on selvää, mutta vastausta THL ei anna sille lasketaanko epäilyt oireiden perusteella
tapauksiin eli mukaan ilmaantuvuuslukuun. Siksi meille ei jää muuta keinoa kuin ottaa vinkki
ECDC:n raportista, jossa todetaan että Kroatia toimi kuten ECDC ohjeisti, eli ei laskenut enää
oireiden perusteella ilman testejä tai negatiisisilla koronatapaukseksi.
Kun vertaamme Kroatiaa ja Suomea, niin ECDC:n ja THL:n ohjeen jälkeen maaliskuun lopussa,
aiemmin samaa tahtia Suomen kanssa nousseet Kroatian tapausluvut erosivat Suomesta ja jäivät
alemmalle tasolle, kun taas Suomen luvut kaksinkertaistuivat kymmenessä päivässä ja jäivät
Kroatiaa korkeammaksi.
Tämä viittaa siihen että THL laskee yhteen U07.1 ja U07.2 kuten tekevät brititkin. Mikä tarkoittaa,
että jos halutaan pahempaa epidemiaa, niin etsitään kannasta negatiivisia testattuja joilla on edes
joku oire ja merkataan niitä U07.2 -> tapausmäärä nousee, ilmaantuvuusluku nousee, pandemia
pahenee, kovia toimia tehdään.
Ellei näin tehtäisi, olisi THL voinut antaa selvän vastuksen kysymykseeni, lasketaanko U07.2
mukaan ilmaantuvuuslukuun.
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Näin se tyrannia etenee.
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Taustaksi kannattaa muistaa, että THL on erittäin pahasti korruptoitunut laitos.

Tämä johtuu siitä, että hyvin merkittävä osa THL:n rahoituksesta tulee suoraan muutamilta
suuryrityksiltä, joita THL kutsuu ”yhteistyökumppaneikseen”.
Kuvio menee käytännössä niin, että nämä yritykset maksavat THL:lle rahaa, ja vastapalveluksena
THL:n väki antaa sitten julkisuuteen sellaisia lausuntoja ja toimenpidesuosituksia, jotka tukevat
näiden yritysten bisneksiä.
Tätä taustaa vasten on aivan ymmärrettävää ja loogista, että tästä koronaepidemiastakin pyritään
ottamaan kaikki hyöty irti. Niinpä THL ilmoittaa näitä tartuntalukuja ja kuolleisuuslukuja
mahdollisimman epämääräisellä tavalla, jotta tilanne saataisiin näyttämään paljon pahemmalta kuin
mitä se todellisuudessa on. Tämän ansiosta THL:ää rahoittaneen lääketeollisuuden tuotteille riittää
sitten runsaasti kysyntää!

