
Ostatnia aktualizacja : luty 2021; Pierwsza publikacja : maj 2020 r.  
Główny artykuł : Fakty o Covid-19.  
Udostępnij na : Twitter / Facebook 

 

Przegląd

1) Badania przeciwciał ⇓ 2) Badania immunologiczne ⇓ 3) Mediana wieku zgonu ⇓ 4)
Hospitalizacje ⇓ 5) Domy opieki ⇓ 6) Całkowita śmiertelność ⇓ 7 ) Seroprewalencja ⇓ IFR :
Wskaźnik śmiertelności z powodu infekcji

1) Badania przeciwciał

Współczynnik śmiertelności z powodu zakażenia COVID-19 (IFR) zależy od danych
demograficznych (wiek i struktura ryzyka), polityk publicznych (np. Ochrona domów
opieki) i jakości leczenia.

Badania nad śmiertelnością Covid-19

https://swprs.org/
https://swprs.org/covid19-facts/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/
https://www.facebook.com/share.php?u=https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/


IFR Covid-19 są silnie zależne od wieku, z gwałtownym wzrostem powyżej 70 roku życia.
Mediana wieku zgonów związanych z COVID-19 w większości krajów zachodnich wynosi 78
do 86 lat (patrz punkt 3 poniżej). W większości krajów zachodnich około połowa
wszystkich zgonów miała miejsce w domach opieki (patrz sekcja 5).

Jeśli chodzi o IFR Covid-19, istnieje istotna różnica między miejscami z częściowym lub
całkowitym załamaniem lokalnej opieki zdrowotnej i opieki nad osobami starszymi i bez
nich, a także między wczesną i późną fazą pandemii.

A. Miejsca bez załamania zdrowia i opieki nad osobami starszymi

Kraj Opublikowany Populacja IFR
(%) Źródło

Światowy 7 października 51 lokalizacji  
Poniżej 70 lat

0,20³
0,04³

Ioannidis

USA 2 września Indiana (NNH)
0,26

5 CEL

Brazylia
1  

września 21
września

Maranhao  
Manaus

0,17
0,28

da
Silva  
Buss

Islandia 1 września Ogólna populacja  
poniżej 70 lat

0,30
0,10

NEJM

Szwajcaria 14 lipca  
7 sierpnia

Genewa (NNH)  
Zurych (NNH)

0,32
1  

0,30
1

Perez  
Aguzzi

Indie 31 lipca Delhi  
Mumbai

0,07²
0,12²

Indie

Afryka 29 lipca  
5 sierpnia

Kenia  
Malawi

0,01
0,01

Uyoga  
Grace

Austria 25 czerwca Hotspot Ischgl 0,26
von
Laer

Szwecja 16 czerwca Sztokholm (NNH)  
Sztokholm <70 lat

0,35
6 

0,09
FOHM

Słowenia 6 maja Ogólna populacja 0.16 GSI

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13423
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-5352
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.28.20180463v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.16.20194787v1
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2026116
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30584-3/fulltext
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.31.20118554v4
https://theprint.in/health/lift-lockdowns-protect-the-vulnerable-treat-covid-like-a-health-issue-and-not-a-disaster/466786/
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.27.20162693v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.30.20164970v3
https://www.derstandard.at/story/2000118306133/42-4-prozent-der-bewohner-ischgls-haben-antikoerper-gegen-sars
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/t/the-infection-fatality-rate-of-covid-19-in-stockholm-technical-report/
https://www.gov.si/en/news/2020-05-06-first-study-carried-out-on-herd-immunity-of-the-population-in-the-whole-territory-of-slovenia/


1) 0,64% i 0,60%, w tym domy opieki; 2) 0,14% i 0,23% przy założeniu 40% brakujących ofiar

śmiertelnych ( więcej ); 3) wartości mediany; 4) nieskorygowany IFR wynosi 0,28% (str. 9); 5 )

ludność ogólna (z wyłączeniem domów opieki); 6) 0,58%, w tym domy opieki w Sztokholmie

(około 40% zgonów, patrz strona 23); 7) Te amerykańskie badania mogą nie doceniać

prawdziwego IFR, ponieważ zostały wykonane na początku lokalnie przyspieszającej pandemii;

8) 0,76%, w tym domy opieki (36% zgonów).

Uwaga : Często cytowane meta-badanie Meyerowitz-Katz, które twierdzi, że globalny IFR
Covid-19 wynosi 0,68%, jest mylące, ponieważ łączy w sobie badania modelowania i
badania przeciwciał, domy opieki i ogólną populację, wczesne i późne fazy IFR oraz
wprowadza kilka metodologicznych. błędy.

B. Miejsca z częściowym lub całkowitym załamaniem zdrowia i opieki nad osobami
starszymi

Przegląd : 1) Hiszpania ⇓ 2) Północne Włochy ⇓ 3) Nowy Jork ⇓ 4) Anglia ⇓ 5) Belgia ⇓

Miejsca, w których doszło do częściowego lub całkowitego załamania lokalnej opieki
zdrowotnej i opieki nad osobami starszymi, doświadczyły istotnie wyższych i bardzo silnie
zależnych od wieku wartości IFR, zwłaszcza we wczesnej fazie pandemii.

Jednak testy przeciwciał IgG mogą zaniżać rzeczywistą częstość zakażeń koronawirusem,
a tym samym mogą do pewnego stopnia zawyżać IFR (patrz sekcja 2 poniżej).

1) Hiszpania

Kraj Opublikowany Populacja IFR
(%) Źródło

Niemcy 4 maja 5  
listopada

Heinsberg Hotspot  
Monachium (NNH)

0,36
4 

0,48
8 

Streeck
LMU

Iran 1 maja Prowincja Guilan 0.12 Shakiba

Stany

Zjednoczone 7

30  
kwietnia 24  
kwietnia 21

Hrabstwo Santa Clara
Hrabstwo  

Miami-Dade Hrabstwo  
Los Angeles

0,17
0,18
0,20

Bendavid
Miami  
Sood

Dania 28 kwietnia Dawcy krwi (<70 lat) 0,08 Erikstrup

https://thewire.in/health/delhi-mumbai-covid-19-coronavirus-seroprevalence-survey-results
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.03.20089854v4
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.06.20169722v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.04.20090076v1
http://www.klinikum.uni-muenchen.de/Abteilung-fuer-Infektions-und-Tropenmedizin/download/de/KoCo191/Zusammenfassung_KoCo19_Epi_dt_041120.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.26.20079244v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.14.20062463v2
https://www.miamidade.gov/releases/2020-04-24-sample-testing-results.asp
https://pressroom.usc.edu/preliminary-results-of-usc-la-county-covid-19-study-released/
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.24.20075291v1


Hiszpania 7 sierpnia Covid potwierdził  
nadmierną liczbę zgonów  

Poniżej 50 lat  
Poniżej 40 lat

0,82  
1,07  

<0,10  
<0,03

Pollan

Hiszpańskie badanie seroprewalencji wykazało ogólny IFR od 0,82% (na podstawie
potwierdzonych zgonów Covid-19) do 1,07% (na podstawie większej liczby zgonów z
jakiejkolwiek przyczyny). W badaniu nie uwzględniono domów opieki, które stanowiły
około 50% wszystkich zgonów. IFR był silnie zależny od wieku, z wartościami poniżej
0,03% do 40 i poniżej 0,1% do 50, ale osiągając bardzo wysokie poziomy powyżej 70 lat.

Badanie wykazało ogólnokrajową seroprewalencję przeciwciał IgG na poziomie zaledwie
4,9% (około 12% w Madrycie). Jednak mniej niż 20% osób z objawami (objawy 3+ lub brak
węchu) miało przeciwciała IgG. Może to wskazywać, że infekcje były do   pięciu razy
bardziej rozpowszechnione niż wykryte w testach na obecność przeciwciał IgG (patrz
sekcja 2 poniżej na ten temat). Jeśli tak, hiszpańskie wartości IFR mogą spaść poniżej
0,5%.

Powyżej 60 lat istniała znacząca różnica w śmiertelności między mężczyznami i kobietami.
Może to być spowodowane np. Przyczynami genetycznymi, zdrowiem układu krążenia lub
niektórymi nawykami, takimi jak palenie.

Hiszpania: IFR według grupy wiekowej i płci w potwierdzonych przypadkach ( Barriuso )

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.06.20169722v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.06.20169722v1
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31483-5/fulltext
https://swprs.org/wp-content/uploads/2020/08/spain-ifr-covid-confirmed.png
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.06.20169722v1


2) Północne Włochy

Kraj Opublikowany Populacja IFR
(%) Źródło

Północne Włochy 6 sierpnia

Powyżej 70 lat  
poniżej 70 lat  
poniżej 50 lat  

80+, pierwsza faza  
80+, drugie ph.

10,5  
0,43  

<0,01  
30,40  
8,10

Poletti

We włoskim badaniu rozważono kontakty potwierdzonych przypadków Covid-19 w
regionie Lombardii, w tym hotspotach, takich jak Bergamo i Cremona, w celu określenia
ryzyka śmierci i chorób współistniejących. Okazało się, że ogólny IFR był o 62% niższy w
drugiej fazie pandemii (po 16 marca) w porównaniu z pierwszą, kataklizmiczną fazą (do 15
marca).

Było to szczególnie widoczne u osób powyżej 80 roku życia, gdzie IFR spadł z 30% we
wczesnej fazie do 8% w późniejszej fazie (4% dla kobiet, 16% dla mężczyzn). Poniżej 50 lat
IFR były bliskie 0%; poniżej 70 lat, IFR wynosiły 0,43% (obie fazy łącznie). Ponad 80%
zgonów wystąpiło u pacjentów z chorobami układu krążenia, o których wiadomo, że są
głównym czynnikiem ryzyka.

Warto zauważyć, że wśród Włochów z anosmią (przejściową utratą węchu lub smaku),
bardzo typowym objawem Covid, stwierdzono, że tylko około 25% ma przeciwciała IgG.
Może to wskazywać, że infekcje koronawirusem są bardziej rozpowszechnione, a IFR
niższe, niż zakładano.

https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.31.2001383
https://swprs.org/covid19-italian-antibody-data/
https://swprs.org/wp-content/uploads/2020/08/italy-ifr-pandemic-phases.png


Północne Włochy: IFR we wczesnej i późnej fazie pandemii ( Poletti )

3) Nowy Jork

Miasto Opublikowany Populacja IFR (%) Źródło

Nowy Jork 29 czerwca Ogólny 0,70 Stadlbauer

Nowy Jork 29 czerwca

Potwierdzone  
Prawdopodobne od  

25 do 44 lat.  
<25 lat

1,10  
1,45  
0,12  
0,01

Yang

Do maja 2020 r. W Nowym Jorku odnotowano około 20000 potwierdzonych i
prawdopodobnych zgonów Covid-19 wśród swoich 8,4 miliona mieszkańców i
zarejestrowano częstość występowania przeciwciał na poziomie około 20%. Badania
szacujące śmiertelność zakażeń (IFR) w Nowym Jorku wykazały wartości między 0,7% a
1,1% w oparciu o potwierdzone zgony i do 1,45% w oparciu o potwierdzone i
prawdopodobne zgony.

Około 52% zgonów spowodowanych przez Covid w Nowym Jorku wystąpiło w grupie
wiekowej 75+. Wartość ta jest niższa niż w Europie, gdzie około 90% zgonów było w wieku
70+. W całym stanie Nowy Jork około 6300 pacjentów wysłano ze szpitali do domów
opieki , w których ostatecznie zarejestrowano od 6600 do 13 000 zgonów.

Podobnie jak we Włoszech i innych dotkniętych kryzysem miejscach, IFR dla grup
wiekowych powyżej 65 lat spadł o około 50% w trakcie pandemii, prawdopodobnie z
powodu lepszej gotowości medycznej i strategii leczenia.

Zgony z powodu COVID w Nowym Jorku według grup wiekowych (źródło: NYC.gov )

https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.31.2001383
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.28.20142190v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.27.20141689v1
https://news.yahoo.com/york-true-nursing-home-death-042458919.html
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.27.20141689v1
https://swprs.org/wp-content/uploads/2020/08/nyc-deaths-e1597559065692.png
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-data-deaths.page


4) Wielka Brytania

Kraj Opublikowany Populacja IFR (%) Nauka

Anglia 21 sierpnia 28 lipca (MCT)  
28 lipca (ONS)

0,30  
0,49

CEBM

Anglia 14 sierpnia

Populacja ogólna  
Incl. domy opieki od  

45 do 64 lat  
Poniżej 44 lat

0,90  
1,43  
0,50  
0,03

Oddział

Do lipca 2020 roku Anglia odnotowała około 30000 zgonów spowodowanych przez Covid
w ogólnej populacji i około 20000 zgonów związanych z Covid w domach opieki (które
musiały przyjmować pacjentów). Według Oxford Center for Evidence-Based Medicine,
Covid IFR spadł o 50% do 80% podczas epidemii i osiągnął wartość od 0,3% do 0,5% do
końca lipca.

Badanie przeprowadzone przez Imperial College London oszacowało seroprewalencję
przeciwciał IgG na 6% ogółem i 13% w Londynie do połowy lipca. Jednak według Public
Health England dawcy krwi z Londynu wykazywali seroprewalencję przeciwciał na
poziomie 17,5% już w maju 2020 r.

Warto zauważyć, że tylko około 50% osób z anosmią (przejściową utratą węchu lub
smaku), bardzo typowym objawem Covid, miało przeciwciała IgG. Tylko 35% osób, co do
których lekarz podejrzewał przypadki Covid, miało przeciwciała IgG. Tylko 28% osób,
które samodzielnie zgłaszały „ciężkie objawy”, miało wykrywalne przeciwciała IgG
przeciwko SARS-CoV-2.

Ogólna śmiertelność w 2020 roku jest porównywalna z silnym sezonem grypowym
1999/2000 (patrz poniżej).

https://www.cebm.net/covid-19/estimating-the-infection-fatality-ratio-in-england/
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.12.20173690v1
https://www.gov.uk/government/publications/national-covid-19-surveillance-reports/sero-surveillance-of-covid-19


Anglia: Śmiertelność 2020 w porównaniu z silną falą grypy w latach 1999/2000 ( InProportion )

5) Belgia

Kraj Opublikowany Populacja IFR (%) Nauka

Belgia 20 czerwca

Populacja ogólna  
Incl. domy opieki od  

45 do 64 lat  
Poniżej 44 lat

0,43  
1,25  
0,21  
0,02

Molenberghs

Belgia zgłosiła jeden z najwyższych wskaźników zgonów z powodu COVID w Europie,
częściowo dlatego, że zawsze obejmował potwierdzone i prawdopodobne zgony z
powodu COVID. 50% nadmiernych zgonów w Belgii miało miejsce w domach opieki.
Spośród nich tylko około jedna trzecia została potwierdzona testem PCR. Możliwe, że
niektóre z niepotwierdzonych zgonów w domach opieki nie były spowodowane przez
COVID, ale z powodu ekstremalnych okoliczności.

Ze względu na wysoki odsetek zgonów w domach opieki, IFR różnią się znacznie między
populacją ogólną a populacją domów opieki. IFR dla populacji ogólnej szacuje się na
0,30% do 0,62%, podczas gdy IFR dla populacji domów opieki szacuje się na 28% do 45%.
Dla osób w wieku od 45 do 64 lat IFR wynosi 0,21, a dla osób w wieku od 25 do 44 lat IFR
wynosi 0,02%.

Nawet bez uwzględnienia wieku, szczytowa miesięczna śmiertelność z powodu Covid w
kwietniu 2020 r. Była równa fali grypy sezonowej z 1989 r. I niższa niż fal grypy z lat 1951,

https://swprs.org/wp-content/uploads/2020/10/uk-mortality-2000-2020-inproportion.png
http://inproportion2.talkigy.com/
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.20.20136234v1
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_Daily%20report_20200816%20-%20FR.pdf#page=17
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.20.20136234v1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7662738/


1960 i 1970 (patrz wykres poniżej). Średni wiek zgonów z COVID w Belgii wynosił około 86
lat. Jednak seroprewalencja przeciwciał belgijskich do czerwca wynosiła tylko około 7%
na poziomie krajowym i 12% w Brukseli.

Belgia: Miesięczna śmiertelność od 1900 r. ( Bustos Sierra )

2) Badania immunologiczne

Badania immunologiczne wskazują, że serologiczne badania przeciwciał, które mierzą
przeciwciała we krwi (głównie IgG), mogą wykryć tylko około 50% do 80% wszystkich
zakażeń koronawirusem, w zależności od czułości testu, czasu wykonania testu i populacji
przetestowany.

Dzieje się tak, ponieważ w przypadku zakażenia u niektórych osób pojawiają się tylko
łagodne objawy lub nie występują żadne objawy, ponieważ neutralizują koronawirusa
głównie za pomocą układu odpornościowego śluzówkowego (IgA) lub komórkowego
(komórki T). Osoby te mogą nie wytworzyć mierzalnych przeciwciał IgG lub mogą je
pokazywać tylko przez pewien czas.

Hotspoty Covid, takie jak Bergamo, Madryt i Sztokholm, zaobserwowały spowolnienie
infekcji po osiągnięciu seroprewalencji przeciwciał na poziomie około 30%. Wśród osób z
anosmią - tj. Przejściową utratą zmysłu smaku lub węchu, bardzo typowym objawem
COVID - tylko około 20% do 50% miało wykrywalne przeciwciała IgG, według badań
przeprowadzonych w kilku krajach (patrz poniżej).

Zobacz także : Czy nie doceniamy seroprewalencji SARS-CoV-2? (BMJ, 09/2020)

Kraj Opublikowany Skupiać Czynnik Źródło

Szwajcaria 23 maja IgA 5 Nauka

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.08.20125179v3
https://swprs.org/wp-content/uploads/2020/11/belgium-monthly-mortality-1900.png
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7662738/
https://swprs.org/coronavirus-antibody-tests-show-only-one-fifth-of-infections/
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3364
https://swprs.org/coronavirus-antibody-tests-show-only-one-fifth-of-infections/


Chiny 16 czerwca IgG 6 Badanie ¹

Szwecja 29 czerwca Komórki T. 2 Nauka

Hiszpania 6 lipca IgG 5 Badanie ²

Niemcy 16 lipca IgG 2 Nauka

Włochy 3 sierpnia IgG 4 Badanie ²

Brazylia 12 sierpnia IgG 5 Badanie ²

UK 14 sierpnia IgG 2 Badanie ²

1) Tylko 16% prawdopodobnie zakażonych HCW miało IgG; 2 ) Osoby z anosmią, ale bez

przeciwciał IgG.

3) Średni wiek zgonów Covid-19 na kraj

Połowa wszystkich zgonów była poniżej, a połowa powyżej średniej wieku.

Kraj Średni wiek Źródło

Australia 82 lata DOH

Austria 82 lata EMS

Belgia 86 lat ZJD

Kanada 86 lat HCSC

Anglia 82 lata NHS

Francja 84 lata SPF

Niemcy 83 lata RKI

Włochy 82 lata ISS

Hiszpania 82 lata MDS

Szwecja 84 lata FOHM

Szwajcaria 86 lat TORBA

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.13.20130252v1
https://news.ki.se/immunity-to-covid-19-is-probably-higher-than-tests-have-shown
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31483-5/fulltext
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.15.20154112v1
https://www.istat.it/it/archivio/246156
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.10.20171942v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.12.20173690v1
https://www.health.gov.au/resources/publications/coronavirus-covid-19-at-a-glance-6-august-2020
https://info.gesundheitsministerium.at/dashboard_GenTod.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7662738/
https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html
https://www.england.nhs.uk/statistics/statistical-work-areas/covid-19-daily-deaths/
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-7-mai-2020
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Gesamt.html
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-decessi-italia
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USA 78 lat CDC

Przykład: współczynnik zgonów według grup wiekowych w Massachusetts ( mass.gov )

4) Wskaźnik hospitalizacji

Wstępne szacunki oparte na danych z Chin zakładały bardzo wysoki 20% wskaźnik
hospitalizacji, co doprowadziło do strategii „spłaszczenia krzywej” w celu uniknięcia
przeciążenia szpitali. Jednak populacyjne badania przeciwciał (patrz powyżej) wykazały,
że rzeczywiste wskaźniki hospitalizacji są bliższe 2%, co jest porównywalne ze
wskaźnikami hospitalizacji z powodu grypy (1 do 2%).

Amerykański CDC stwierdził, że wskaźniki hospitalizacji Covid-19 dla osób w wieku 65 lat i
starszych mieszczą się „w przedziałach wskaźników hospitalizacji z powodu grypy”, z
nieco wyższymi wskaźnikami dla osób w wieku od 18 do 64 lat i „znacznie niższymi” (w
porównaniu z grypą) dla osób poniżej 18 roku życia .

W hotspotach, takich jak Nowy Jork, ogólny wskaźnik hospitalizacji oparty na badaniach
przeciwciał wyniósł około 2,5% (19,9% lub 1,7 miliona osób z przeciwciałami i 43 000
hospitalizacji do 2 maja).

Niższy niż oczekiwano wskaźnik hospitalizacji może wyjaśniać, dlaczego większość
„szpitali polowych” Covid-19, nawet w krajach dotkniętych kryzysem, takich jak Stany
Zjednoczone, Wielka Brytania i Chiny, pozostawała w dużej mierze pusta . Niemniej
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jednak, lokalne nagłe wzrosty zakażeń wywołanych przez wirusy współistniejące często
bardzo obciążają systemy szpitalne i oddziały intensywnej opieki medycznej.

5) Odsetek zgonów Covid-19 w domach opieki

W większości krajów zachodnich zgony w domach opieki stanowią od 30 do 60%
wszystkich zgonów z powodu choroby zakaźnej. W Kanadzie i niektórych stanach USA
domy opieki stanowią do 80% wszystkich zgonów związanych z COVID. W Szwecji zgony w
domach opieki i mieszkaniach opieki stanowią 75% wszystkich zgonów .

Odsetek zgonów z powodu COVID w domach opieki (Źródło: WSJ, grudzień 2020)

Zobacz też : Śmiertelność związana z epidemiami COVID-19 w domach opieki (LTC Covid)
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Źródło : The Covid-19 Nursing Home Crisis by The Numbers (Freopp, 19 czerwca 2020 r.)

Poniższy wykres pokazuje bardzo znaczącą różnicę między IFR dla całej populacji (w tym
domów opieki, górny rząd) i dla populacji bez domów opieki (dolny rząd) na przykładzie
Belgii. IFR dla pacjentów domów opieki (ok. 30%) jest około 10 razy wyższe niż dla osób w
tym samym wieku (75+) poza domem opieki (ok. 3%).

Dlatego przy obliczaniu i przekazywaniu IFR ważne jest, aby rozróżnić domy opieki (które
wymagają ukierunkowanej i humanitarnej ochrony) od populacji ogólnej.

https://freopp.org/the-covid-19-nursing-home-crisis-by-the-numbers-3a47433c3f70


Belgia: IFR dla całej populacji w porównaniu z populacją osób niebędących domami opieki ( Molenberghs )

6) Śmiertelność ogólna

W krajach takich jak Wielka Brytania (blokada) i Szwecja (brak blokady) ogólna
śmiertelność skorygowana o wiek w 2020 r. Mieściła się w przedziale bardzo silnego
sezonu epidemicznego grypy; w Stanach Zjednoczonych śmiertelność skorygowana
wiekiem mieściła się w zakresie poprzednich pandemii grypy; w krajach takich jak Niemcy
i Austria ogólna śmiertelność była na poziomie silnego sezonu grypowego, ale poziomy
przeciwciał kovid są nadal niskie.
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Porównanie między liczbą zgonów koronawirusa przewidywaną przez wpływowy model
Imperial College London (brak miar lub umiarkowane miary) a rzeczywistą liczbą zgonów
w Szwecji wskazuje, że model znacznie przeszacował wpływ epidemii:
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Szwecja: Prognozy modelu ICL a rzeczywiste zgony Covid-19 (HTY / FOHM)

7) Seroprewalencja przeciwciał w poszczególnych krajach

Odsetek osób z mierzalnymi przeciwciałami przeciwko nowemu koronawirusowi.

Kraj Miesiąc Region Przeciwciała Źródło
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Poziomy przeciwciał w poszczególnych krajach do 1 września 2020 r. ( O'Driscoll )
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