Śmiertelność COVID-19 spada
wraz z poprawą leczenia,
lekarze
zdobywają
doświadczenie

Infekcje koronawirusem nadal zabijają prawie 1000 Amerykanów
dziennie. Jednak osoby z niebezpiecznymi przypadkami
mają większe szanse na przeżycie – dzięki dużym postępom w
opiece medycznej i rosnącemu doświadczeniu lekarzy.
Szef Grupy Zadaniowej ds. Badań COVID w Mayo Clinic, Andrew
Badley, powiedział w wywiadzie, że gotowość sektora opieki
zdrowotnej jest dziś „znacznie lepsza” w porównaniu z lutym i
marcem. Dodał, że lepsza i szybsza diagnoza, większa wiedza na
temat podawanych leków i coraz więcej eksperymentalnych metod
leczenia przyczyniły się do możliwego spadku śmiertelności.
Lekarze wyciągnęli wiele cennych lekcji od stycznia 2020 r.,
kiedy w Stanach Zjednoczonych pojawiły się pierwsze przypadki
koronawirusa. Zapewniają, że w szpitalach nie zabraknie łóżek
i respiratorów na OIOMach, kładzenie pacjentów na brzuchu,
wczesne podawanie sterydów i leczenie pacjentów lekami
rozrzedzającymi krew.
Leora Horwitz, profesor nadzwyczajny zdrowia populacji i
medycyny w Grossman School of Medicine na Uniwersytecie
Nowojorskim, ostrzegła, że nawet przy poprawie opieki
zdrowotnej koronawirus w żaden sposób nie jest chorobą

niegroźną i nadal pozostaje „bardzo poważnym zagrożeniem dla
zdrowia publicznego”.
Warto zauważyć, że w USA zginęło już 200 000 osób, a każdego
dnia zarażają się tysiące Amerykanów. Liczba ofiar
śmiertelnych COVID-19 w dużej mierze zależy przede wszystkim
od liczby zarażonych osób; im więcej ludzi choruje, tym więcej
umiera.

Pracownicy służby zdrowia odnieśli się do ważnych
punktów z początkowego wybuchu epidemii w Nowym
Jorku
Kiedy koronawirus po raz pierwszy uderzył w Nowy Jork, lekarze
w mieście mieli ograniczoną wiedzę na jego temat jako
przypadków pojawiających się na izbach przyjęć. W mieście
odnotowano ponad 27 000 zgonów z powodu COVID-19 – zarówno
prawdopodobnych, jak i potwierdzonych. Ogromna część zgonów w
Nowym Jorku miała miejsce podczas szczytu epidemii w marcu i
kwietniu.
W międzyczasie pracownicy służby zdrowia z różnych obszarów,
takich jak Teksas, mieli więcej czasu na przygotowanie się i
zdobycie wiedzy, co działa w oparciu o to, co wydarzyło się w
Nowym Jorku – w oczekiwaniu na przybycie koronawirusa.
Robert Hancock, prezes Texas College of Emergency Physicians,
powiedział, że grupa ma już pewien „poradnik” dotyczący
leczenia pacjentów z koronawirusem. Dodał, że dzięki temu
pracownicy służby zdrowia „lepiej rozumieją rzeczy, które
działają… z COVID-19”.
Tymczasem prezes Texas Medical Association Diana Fite
powiedziała, że jak najszybsze wprowadzenie leków
rozrzedzających krew, takich jak heparyna, pomogło pacjentom z
koronawirusem wyzdrowieć. „Wiele z tych zgonów… jest
spowodowanych krzepnięciem krwi; skrzepy krwi niszczą ich
narządy – powiedziała. „Nawet jeśli te rzeczy nie są
lekarstwem, pomagają niewielkiemu procentowi osiągnąć lepsze

wyniki. Dodajesz kilka z tych rzeczy i ogólnie uzyskujesz
lepszy wynik ”.

Jeszcze bardziej rozsądnie jest chronić się przed
koronawirusem od pierwszego punktu
Pomimo postępów w opiece zdrowotnej nadal rozsądniej jest
chronić się przed COVID-19 zamiast czekać na hospitalizację.
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opublikował listę rzeczy do zrobienia dla ludzi, aby uniknąć
zarażenie koronawirusa. Należą do nich częste mycie rąk,
unikanie bliskiego kontaktu, zakrywanie ust podczas kichania,
codzienne czyszczenie i dezynfekcja, codzienne monitorowanie
stanu zdrowia i noszenie maski jako protokoły zdrowotne,
których wszyscy powinni przestrzegać.
Dyrektor CDC Robert Redfield powiedział prawodawcom podczas
przesłuchania w Senacie 16 września, że używanie maski na
twarz jest „bardziej gwarantowane” jako ochrona przed COVID-19
w porównaniu do szczepienia koronawirusem.
CDC podkreśliło, że maska jest nadal najlepszą ochroną
dostępną dla większości ludzi, biorąc pod uwagę, że
rzeczywista szczepionka przeciwko koronawirusowi jest wciąż w
fazie rozwoju, a każda gotowa szczepionka może nie działać na
wszystkich.
Eksperci ostrzegają, że nawet pozornie zdrowe osoby nadal są
zagrożone koronawirusem. W przypadku, gdy szczepionka nie
zbuduje odpowiedzi immunologicznej na koronawirusa u zdrowych
ludzi, maska nadal będzie zapewniać ochronę.
Według danych z Johns Hopkins University, Stany Zjednoczone
mają największą na świecie liczbę przypadków COVID-19
wynoszącą 6,8 miliona, z zarejestrowanymi 200814 ofiarami
śmiertelnymi i 2,6 milionami przypadków wyzdrowienia.
Jeśli o mnie chodzi to uważam, że maseczki powinny nosić tylko

osoby z oczywistymi objawami infekcji dróg oddechowych, takimi
jak katar czy kaszel. Opieram ten argument na swoim
przykładzie. Kiedy trafiłem do szpitala z obustronnym
zapaleniem płuc z niewydolnością oddechową (na długo przed
plandemią), to pierwsze co zrobiła pani doktor, która mnie
przyjmowała, to dała mi maseczkę jako potencjalnego “siewcę
anginy”, po około godzinie okazało się, że “jestem niegroźny
dla otoczenia i maseczkę mogłem zdjąć.
Tak więc maseczka dla chorych a nie dla zdrowych !!!
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