Koronavirus je třikrát větší zabiják, než
sezónní chřipka
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Průměrná úmrtnost na koronavirus COVID-19 je podle informací Světové zdravotnické
organizace (WHO) z tohoto týdne 3,4 %. Původní odhady vědců přitom byly na úrovni
kolem dvou procent. „V případě starších osob se tento podíl zvyšuje až na patnáct
procent,“ uvedla včera Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR)
v tiskové zprávě, aniž by však uvedla zdroj.
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V případě virového onemocnění COVID-19 jsou nejohroženější skupinou osoby
starší osmdesáti let, informovala asociace s tím, že ministerstvem zdravotnictví
aktualizovaný pandemický plán nezahrnuje dostatečná opatření pro zařízení
sociálních služeb. V případě pandemie by tak mohlo být vážně ohroženo, tvrdí
asociace, až 170 000 obyvatel ČR.
V České republice je přes 65 tisíc lidí osob v domovech seniorů, domovech se
zvláštním režimem a domovech pro osoby se zdravotním postižením, 36 tisíc osob je
umístěno v domovech s pečovatelskou službou a dalším 70 tisícům klientů jsou
poskytovány terénní sociální služby u nich doma. V naprosté většině jde o seniory
anebo osoby s řadou vážných chronických onemocnění, tedy o objektivně
nejohroženější skupinu obyvatel virovým onemocněním COVID-19.
Asociace proto ve spolupráci s týmem odborníků a po konzultaci s ministerstvem
zdravotnictví připravila doporučený postup pro poskytovatele sociálních služeb,
informoval prezident asociace Jiří Horecký.
APSS ČR zároveň vyzvala ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, aby oblast
sociálních služeb byla důsledně zapracována nejen do aktualizovaného
Pandemického plánu ČR, ale i do veškerých dalších opatření v souvislosti s COVID19. Aktuální pandemický plán a další kritická opatření totiž nyní zahrnují především
zdravotnická zařízení, pod která ale sociální služby nepatří.

Pro drtivou většinu zařízení sociálních služeb navíc není možné „předzásobit se“
potravinami či zdravotnickým materiálem a prostředky na období čtyř až šesti týdnů.
„Panika či nesmyslná opatření mohou způsobit větší škody než samotná hrozba
virového onemocnění COVID-19,“ vymezil se Horecký vůči pokynu vydanému tento
týden ministerstvem práce a sociálních věcí, který nabádá zařízení sociálních služeb
k vytvoření zásob.
Globálně podlehlo koronaviru COVID-19, uvedl tento týden šéf WHO Tedros
Adhanom Ghebreyesus na tiskové konferenci organizace v Ženěvě, 3,4 % hlášených
případů. Pro srovnání dodal, že sezónní chřipce smrtelně podlehne méně než jedno
procento nakažených. Úmrtnost na COVID-19 je v rozpětí 0,7 % až čtyři procenta a
podle WHO závisí na kvalitě zdravotní péče v té které zemi, informoval server
americké televizní stanice CNBC.
Představitelé WHO během briefingu uvedli, že neznají přesné chování koronaviru,
ale rozhodně prý není „jako chřipka“. Dodali, že zatímco toho víme hodně o sezónní
chřipce, tedy jak se šíří a jaká léčba nemoc dokáže potlačit, tytéž informace, pokud
jde o COVID-19, jsou stále otázkou.
„Jde o unikátní virus. A tento virus není chřipka. Jsme na neprozkoumaném území,“
uvedl šéf WHO Ghebreyesus. „Máme tu nemoc, pro niž nemáme vakcínu, léky, a
nerozumíme zcela tomu, jak se přenáší a její úmrtnosti,“ dodal.
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