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Haidong Wang (Institute for Health Metrics and Evaluation Seattle/USA) és mt.
tanulmánya szerint a pandémia első két évében koronavírus okozta halálesetek száma az
eddig hivatalosan megállapított hatmillióval szemben akár ennek háromszorosa is lehet. A
modellszámítás a pandémia okozta halálozás és túlhalálozás értékelését vette célba a világ
191 országában és territóriumán, valamint kiválasztott országok 252 szubnacionális
egységében a 2020. január 1. és 2021. december 31. közötti időszakban.
A modellszámítás szerint a koronavírus miatti halálesetek tényleges száma az egyes
országok által eddig hivatalosan bejelentett 5,94 millió haláleset helyett 18,2 millió lehet.
Ez az első olyan modellszámítás, amely tudományosan véleményezett értékelést nyújt a
koronavírus miatt 2020-ban és 2021-ben bekövetkezett túlhalálozásról. A túlhalálozás
rátája világviszonylatban 120/100.000 lakos, 21 országban azonban a 300-at is meghaladja.
A túlhalálozás becsült rátája Bolíviában a legmagasabb (100.000 lakosra 734), miközben
Oroszországban (100.000 lakosra 374 haláleset) és Németországban átlagos (100.000
lakosra 120,5), Írországban (12,5) és Norvégiában (7,2) pedig alacsonyabb. A túlhalálozási
ráta Ausztráliában (-37,6), Új-Zélandon (-9,3) és Izlandon (-47,8) negatív.
A koronavírus miatti halálesetek száma Indiában (4,07 millió koronavírus miatti kumulált
haláleset), az Egyesült Államokban (1,13 millió), Oroszországban (1,07 millió),
Mexikóban (798.000), Brazíliában (792.000) és Indonéziában (736.000) a legmagasabb.
Világviszonylatban ezek az országok adják a koronavírus halálos áldozatainak felét.
A »The Economist« 187 országban végzett hasonló értékelése eltérő következtetésekre
jutott. A túlhalálozás értékei a két publikációban a 187 ország közül 129-ben legalább 25%kal, 23 országban több mint 100%-kal eltérnek egymástól. Tendenciálisan a »The
Economist«-nál alacsonyabbak. A kutatók szerint a halálesetek száma Mexikóban
192.000-rel, az Egyesült Államokban 140.000-rel, Peruban 140.000-rel alacsonyabb. Ezzel
szemben Indiában 1,07 millióval magasabb. A lokális eltérések ellenére a »The Economist«
által becsült globális túlhalálozás a Haidong-teamhez hasonlóan 18 millió körülire tehető.
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