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H Juliette T Unwin (MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis and the 

Abdul Latif Jameel Institute for Disease and Emergency Analytics, School of Public 

Health, Imperial College London, London, UK) és mt. tanulmánya szerint a 

pandémiával összefüggésben az elmúlt év őszéig világviszonylatban 5,2 millió 

gyermek és fiatalkorú maradt árván. Ez azt jelenti, hogy az elárvult gyermekek száma 

meghaladja a vizsgálat húszhónapos időszakában (2020 március – 2021 október) 

koronavírus miatt bekövetkezett összes halálesetét. Tehát minden egyes koronavírus 

miatti halálesetre több mint egy kiskorú jut, aki elveszítette egyik szülőjét vagy 

gondozóját.  

Az Imperial College London kutatói által végzett értékelés az egyes országok 

koronavírus miatti halálozási és túlhalálozási adatain alapult, amelyekkel 

összefüggésben modellszámításokat végeztek. A kutatók szerint a számok az 

adatminőség javulásával visszamenőlegesen még növekedhetnek. Számos régióban 

azonban magas bizonytalansági tényezővel kell számolni.  

Három kiskorú közül kettő, aki a pandémia idején elveszítette egyik szülőjét vagy 

gondozóját, 10 és 17 év közötti. Az adatokból az is kiderül, hogy a koronavírus férfiak 

körében több áldozatot szedett, mint a nők körében. Négy közül három érintett 

gyermek az apját veszítette el.  

Regionális különbségek: Az elárvult gyermekek száma Indiában 1,9 millió, 

Mexikóban 192.000, Németországban 2.400.  

A kutatók álláspontja szerint a politikának fokozottabb mértékben kellene figyelnie 

az elárvult gyermekek szükségleteire. Speciális helyzetekre irányuló, azoknak 

megfelelő programokat kell indítani, Elsősorban fiataloknál fennáll a pszichés és testi 

megbetegedések megnövekedett kockázata, az oktatásukra vagy családi 

kapcsolataikra gyakorolt negatív hatás.  
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[Lásd még: A koronavírus árvái – világviszonylatban 1,1 millió, 2021. 14. sz.]  
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