Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ ΛΟΓΩ COVID-19 ΣΕ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗ
Ο αριθμός των θανάτων το 2021 λόγω της πανδημίας COVID-19 έχει ξεπεράσει το συνολικό αριθμό των
θανάτων λόγω της πανδημίας το 2020 σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία από το Πανεπιστήμιο Johns
Hopkins (Home - Johns Hopkins Coronavirus Resource Center (jhu.edu)). Συνολικά στις ΗΠΑ έχουν
καταγραφεί περισσότεροι από 771000 θάνατοι σχετιζόμενοι με COVID-19, ενώ 385000 αφορούν το
2020 και 386000 το 2021, σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία από τα Κέντρα Ελέγχου Νοσημάτων
των ΗΠΑ (Provisional Death Counts for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (cdc.gov)). Το 2021 οι
θάνατοι αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνουν, καθώς κάθε μέρα διαγιγνώσκονται 90000 νέα
κρούσματα, ειδικά με την επέλαση του στελέχους δέλτα. Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της
Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Ψαλτοπούλου,
Πάνος Μαλανδράκης, Γιάννης Ντάνασης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν
δημοσιεύσεις για τα δεδομένα σχετικά με τους θανάτους που οφείλονται στη COVID-19. Η περιοχή
Vermont των ΗΠΑ που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό πλήρως εμβολιασμένου πληθυσμού (72%) έχει και
το μικρότερο ποσοστό θανάτου ανά 100000 άτομα από την έναρξη της πανδημίας. Αντίστοιχα, η
περιοχή Mississippi έχει το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτου, και ανήκει στις περιοχές με το χαμηλότερο
ποσοστό εμβολιασμού στο 47%. Το 2020 το 81% των θανάτων αφορούσε ηλικίες άνω των 65 ετών,
ποσοστό που έχει πέσει στο 69% το 2021. Μέχρι τις προηγούμενες μέρες συνολικά είχαν καταλήξει από
COVID-19 5,1 εκατομμύρια άνθρωποι ανά την υφήλιο με βάση τα δεδομένα από το πανεπιστήμιο Johns
Hopkins. Μία πρόσφατη ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποιεί για 700
χιλιάδες ανθρώπινες ζωές που θα χαθούν μέχρι το Μάρτιο του 2022 στην Ευρώπη και ορισμένες
περιοχές της Ασίας. Ήδη ο αριθμός των θανάτων ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο στην Ευρώπη, και
αναμένεται αυξημένη πίεση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας στο επόμενο τρίμηνο. Στην Αυστρία
επανήλθε το μέτρο του Lockdown και διάφορες χώρες αρχίζουν σταδιακά να λαμβάνουν μέτρα
πρόληψης ή καθιστούν τις δόσεις ενίσχυσης απαραίτητες για να θεωρούνται οι πολίτες πλήρως
εμβολιασμένοι. Καθοριστικό ρόλο στην αύξηση του αριθμού των θανάτων, που έφτασε τους 4200
ημερησίως, έπαιξε η επέλαση του στελέχους δέλτα και ο υψηλός αριθμός των ανεμβολίαστων
ανθρώπων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Ρωσίας, όπου ο αριθμός των θανάτων ημερησίως
έφτασε τους 1200.

