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Strategii pentru tratarea epidemiei Covid 19
Starea cunoștințelor 19 martie 2020 19:00 GMT
Printre experți sunt reprezentate diverse opinii despre epidemia de COVID 19
A) Răspândirea COVID 19 este doar o formă specială a undei gripei anuale (1)
B) Este necesară încetinirea răspândirii epidemiei de COVID 19 (2)
C) Este necesară oprirea răspândirii epidemiei de COVID (3)
In der öffentlichen Diskussion ist die Auffassung B) in Deutschland stark vertreten.
In China, Singapur und Taiwan wurde die Auffassung C) politisch mit Erfolg umgesetzt.
Das zeigen Daten der Weltgesundheitsorganisation. (4)
Auch die Daten zu Infizierten, Neuinfektionen und zur Sterblichkeit stützen diese Annahme.
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În Italia, Spania, Germania și alte țări, numerele cresc cu 25% și mai multe în fiecare zi.
Această dezvoltare a fost stabilă în ultimele zece zile.
În Germania, o creștere zilnică de 27% în 10 zile ar duce la aproximativ 170.000 de persoane infectate.
Până la 20% dintre cei infectați vor avea deseori nevoie de îngrijiri medicale într-un spital. (3, p. 4)
Aproximativ 5% dintre cei infectați necesită tratament în secția de terapie intensivă. (3, p. 5)
În exemplu, ar fi în jur de 8.500 de oameni în zece zile.
Acest lucru ar epuiza probabil capacitățile gratuite în prezent în unitățile de terapie intensivă din Germania.
Persoanele grave bolnave vor muri într-o unitate de terapie intensivă fără tratament.
Strategia de încetinire nu este suficientă.
Răspândirea Covid 19 trebuie oprită. De exemplu, printr-o interdicție de a rămâne în public
În caz contrar, sistemul de sănătate se va prăbuși în Germania.
Italia este deja în această situație. (6)
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Note și surse
(1) https://www.wodarg.com/
(2) https://www.n-tv.de/panorama/Was-radikale-Massnahmen-bewirken-sollen-article21638689.html
(3) https://medium.com/@amiede/die-kurve-abflachen-flattening-the-curve-ist-ein-t%C3%B6dlicher-trugschluss-de3ea76f0984
(4) https://www.derbund.ch/wissen/coronaviruslob-fuer-chinas-kompromisslose-und-rigorose-reaktion/story/27720340
(5) https://www.worldometers.info/coronavirus/
(6) https://www.tagesspiegel.de/wissen/drohen-in-deutschland-italienische-verhaeltnisse-coronavirus-laesst-in-italien-aerzte-verzweifeln-entscheidungen-wie-in-kriegszeiten/25632790.html
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