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Брзо идентификовање и изолација помоћу тестирања и праћења контаката биће
кључни за успех или пропаст у сузбијању ширења коронавируса у следећој фази
пандемије, рекао је у интервјуу за The Local главни шведски епидемиолог Андерс Тегнел.

  

  

“Кад уђемо у другу фазу, брзи проналазак оних који би могли чинити нови кластер биће
кључан”, рекао је.

  

“То значи да се мора масовно тестирати и да се морају брзо пратити контакти како би се
сазнало развија ли се кластер или не”, рекао је.

  

У Шведској се сада мање тестира
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Тегнелов позив за повећањем тестирања долази након што је дошло до пада у броју
тестова од 34 одсто у последњих пет недеља, од 79.811 у последњој недељи јуна до
52.959 претпрошле недеље.

  

У исто време Агенција за јавно здравство објавила је 20. јула како би праћење контаката
могли спроводити сами заражени појединци, а не здравствени радници или обучени
професионалци.

  

Од почетка јула у Шведској је дошло до убрзаног пада броја заражених. Тегнел
објашњава да су три викенда од почетка јула значила прекретницу за пандемију у
Шведској.

  

 “Током те три недеље започео је убрзани пад случајева. Али зашто се тачно то догодило
у то време и због чега је било тако изненадно, мислим да је мало тешко да у потпуности
схватимо”, додао је. Рекао је како се чини да пад броја новозаражених није повезан с
празницима или неком мером коју су предузеле јавноздравствене власти.

  

“То се догодило пуно касније од престанка наставе и мало након половине термина
годишњих одмора за већину људи. Верујемо да повећање броја имуних људи у
популацији има неке везе с тим, али колико је то битно, заиста не знамо тачно”, рекао је.

  

Шведска је на крају маја имала највишу смртност по броју становника од коронавируса у
свету ако се гледа недељни просек. Од тада је тај број пао са 6 на милион становника на
0,28 на милион становника у недељу, према подацима ОурWорлдИнДата. Према
последњим подацима, од коронавируса су у Шведској умрле 5.763 особе, скоро пет пута
више него у Данској, Норвешкој и Финској заједно.

  

Стратегија са благим мерама била успешна

  

Ипак, Тегнел је тврдио како је број смањења случајева у јулу у Шведској показао да је
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њихова стратегија, према којој је избегнута већина строгих мера које су увеле многе
друге европске земље, на неки начин допринела успеху. Пораст броја заражених у
многим другим земљама, до којег је дошло у међувремену, бацио је сумњу хоће ли моћи
задржати ниску стопу заразе каква је била током карантина.

  

“Бројке у Шведској показују да може доћи до убрзаног пада броја случајева без
карантина”, рекао је.

  

Скоро да нема заразе у домовима за старе

  

Тегнел је додао како је и недавни успех у задржавању пандемије ван домова за старе
показао да је његово главно начело почетне стратегије – да се заштите старији и оне
који су високоризични – технички могуће, иако је током марта и априла Шведска
драстично заказала по овом питању.

  

“Готово да немамо ниједан случај више у домовима за старе, а то се догодило пуно пре
од пада броја случаја заразе. То, дакле, показује да је поприлично могуће – чак и кад се
проводи стратегија каква је у Шведској – болест у великој мери задржати ван домова за
старе особе.

  

Пораст случајева у млађој популацији

  

Тегнел је признао да је дошло до благог пораста у броју нових случајева током прошле
недеље, посебно међу младима.

  

“Имамо благи пораст случајева међу онима од 19 до 30 година, што се може видети и у
многим европским земљама, али није врло велики и чини се да се можемо носити с тим”,
рекао је.

  

Рекао је и како не очекује да ће други талас Шведску погодити онако како је то било у
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априлу или мају.

  

“Мислим да је најизгледнији сценарио да ће се наставити ширење у друштву, али на
нижем ступњу, надајмо се и нижем него сада. Али онда увек постоји ризик од избијања
заразе ту и тамо”, рекао је.

  

“Зато мислимо да је врло важно да су регије врло припремљене да нађу заражене врло
брзо. И тако да не постану новим жариштима ширења заразе”, рекао је.

  

“Мере да се примењују локално”

  

Тегнел је рекао да нови сценарио, који предвиђа спорадична локална избијања заразе,
значи да би мере ограничења требало примјењивати локално, а не на националном
нивоу.

  

Додао је и да мисли како ће већина држава на овај начин примењивати мере
ограничења.

  

“Будући да смо видели да се болест шири углавном локално, онда нема смисла да се
уводе мере на националном нивоу”, рекао је.

  

Ипак, додао је и да ће Шведска наставити с примењивањем већине мера које су уведене
током марта и априла, као што је забрана окупљања више од 50 људи и рестрикција
везаних за посете домовима за старе.

  

“Реч је о непредвидивој болести”

  

На питање што је свет научио о коронавирусу од марта, Тегнел је нагласио како су
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доктори схватили широки распон болести.

  

“Мислим да је једна од ствари које сада знамо да је реч о врло непредвидивој болести, и
у начину на који се шири, али и у врсти болести које узрокује”, рекао је.

  

Када је реч о постизању имунитета, Тегнел је коментарисао различите резултате
студија и рекао како мисли да је ствар у немогућности постављања правилног узорка.
Али ако је пад броја заражених у јулу резултат стицања имунитета, а не неког
непознатог фактора, онда то значи да је ниво постизања имунитета у Шведској виши
него што показују истраживања. Додао је и како може претпоставити да је имунитет у
Шведској достигнут код 20 до 30 одсто популације.

  

(Нова.рс)
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