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ХАРАРЕ, Зимбабве — На прометној пијаци у сиромашном граду изван Харареа, Ниасха
Ндоу је држао своју маску у џепу док су се стотине других људи, углавном без маски,
јуриле да купују и продају воће и поврће изложено на дрвеним столовима и пластичним
плочама. У главном граду као и у већем делу Зимбабвеа, коронавирус брзо одлази у
прошлост, пошто су се вратили политички скупови, концерти и кућна окупљања.

„КОВИД-19 је нестао. Када сте последњи пут чули за некога да је умро од ЦОВИД-19?“
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рекао је Ндоу. „Маска је да заштити мој џеп. Полиција тражи мито, па губим новац ако се
не крећем са маском“, додао је.

„КОВИД-19 је нестао. Када сте последњи пут чули за некога да је умро од ЦОВИД-19?“
рекао је Ндоу. Неколико дана раније, Зимбабве је забележио само 33 нова случаја
КОВИД-19 и нула смртних случајева

Неколико дана раније, Зимбабве је забележио само 33 нова случаја КОВИД-19 и нула
смртних случајева, у складу са падом болести широм континента, где подаци Светске
здравствене организације показују да заразе опадају од јула.

Када се коронавирус први пут појавио прошле године, здравствени званичници су се
плашили да ће пандемија захватити Африку и убити милионе. Тај катастрофални
сценарио тек треба да се материјализује у Зимбабвеу или већем делу континента.

Научници наглашавају да је добијање тачних података о КОВИД-19, посебно у афричким
земљама са неједнаким надзором, тешко и упозоравају да би се трендови опадања
корона вируса лако могли променити.

Али у Африци се дешава нешто „мистериозно“ што збуњује научнике, рекао је Вафа Ел
Садр, председавајући за глобално здравље на Универзитету Колумбија. „Африка нема
вакцине и ресурсе за борбу против КОВИД-19 које има у Европи и САД, али изгледа да
им некако иде боље“, рекла је она.

Мање од 6% људи у Африци је вакцинисано. СЗО је месецима описивала континент као
„један од најмање погођених региона на свету“ у својим недељним извештајима о
пандемији.

Неки истраживачи кажу да је млада популација континента — просечна старост је 20
година, у поређењу са око 43 године у западној Европи — као и нижа стопа
урбанизације и склоност становништва да проводи време на отвореном, можда
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поштедела смртоноснијих ефеката вируса. далеко. Неколико студија испитује да ли
можда постоје друга објашњења, укључујући генетске разлоге или рану инфекцију
паразитским болестима.

У петак, истраживачи који раде у Уганди рекли су да су открили да пацијенти са
КОВИД-19 са високом стопом изложености маларији имају мање шансе да оболе од
тешке болести или смрти од људи са мало историје болести коју преносе комарци.

Мање од 6% људи у Африци је вакцинисано. СЗО је месецима описивала континент као
„један од најмање погођених региона на свету“ у својим недељним извештајима о
пандемији

„Ушли смо у овај пројекат мислећи да ћемо видети већу стопу негативних исхода код
људи са историјом инфекција маларије, јер је то оно што је примећено код пацијената
који су истовремено заражени маларијом и еболом“, рекла је Џејн Акан, виша
истраживачка саветница у конзорцијум за маларију и коаутор студије. "Били смо заправо
прилично изненађени када смо видели супротно - да маларија може имати заштитни
ефекат."

Ацхан је рекао да ово може указивати на то да би ранија инфекција маларијом могла
„отупити“ тенденцију имуног система да се појача када је заражен КОВИД-19.
Истраживање је представљено у петак на састанку Америчког друштва за тропску
медицину и хигијену.

Кристијан Хапи, директор Афричког центра изврсности за геномику заразних болести
на Универзитету Редеемер'с у Нигерији, рекао је да су власти у Африци навикле да
сузбијају епидемије чак и без вакцина и да је заслужан за широку мрежу здравствених
радника у заједници.

„Не ради се увек о томе колико новца имате или колико су ваше болнице
софистициране“, рекао је он.
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Деви Сридхар, председавајући за глобално јавно здравље на Универзитету у Единбургу,
рекла је да афрички лидери нису добили заслуге које заслужују за брзо деловање; она
је навела одлуку Малија да затвори своје границе пре него што је стигао коронавирус.

Власти у Африци навикле да сузбијају епидемије чак и без вакцина и да је заслужан за
широку мрежу здравствених радника у заједници

„Мислим да постоји другачији културни приступ у Африци, где су ове земље КОВИД-у
приступиле са осећајем понизности јер су искусиле ствари попут еболе, дечије парализе
и маларије“, рекао је Сридхар.

Протеклих месеци, корона вирус је погодио Јужну Африку и процењује се да је тамо
убио више од 89.000 људи, што је далеко највећи број смртних случајева на континенту.
Али за сада, афричке власти, иако признају да би могло бити празнина, не пријављују
огроман број неочекиваних смртних случајева који би могли бити повезани са
коронавирусом. Подаци СЗО показују да смртни случајеви од КОВИД-19 у Африци чине
само 3% глобалног укупног броја, док смртни случајеви у Америци и Европи чине 46%,
односно 29%.

У Нигерији, најмногољуднијој земљи Африке, влада је забележила скоро 3.000 смртних
случајева међу 200 милиона становника. САД бележе толико смртних случајева свака
два или три дана.

Нигеријци као што је Опемипо Аре, 23-годишњак из Абуџе, осећају олакшање. „Рекли су
да ће бити лешева на улицама и све то, али ништа од тога се није догодило“, рекла је
она.

Нигеријске власти су у петак започеле кампању за значајно проширење вакцинације
против КОВИД-19 у западноафричкој нацији. Званичници имају за циљ да вакцинишу
половину популације пре фебруара, што је циљ за који мисле да ће им помоћи да
остваре имунитет стада.
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Оиевале Томори, нигеријски виролог који седи у неколико саветодавних група СЗО,
сугерисао је да Африци можда неће требати толико вакцина као Западу. То је
контроверзна идеја за коју каже да се озбиљно расправља међу афричким научницима
— и подсећа на предлог британских званичника који су изнели прошлог марта да
допусте да КОВИД-19 слободно зарази становништво како би изградио имунитет.

Међутим, то не значи да вакцине нису потребне у Африци.

„Морамо да се потпуно вакцинишемо да бисмо се припремили за следећи талас“, рекао је
Салим Абдоол Карим, епидемиолог са јужноафричког универзитета Квазулу-Натал, који
је саветовао владу Јужне Африке о КОВИД-19. „Гледајући шта се дешава у Европи,
вероватноћа да ће се више случајева прелити овде је веома велика.

Морамо да се потпуно вакцинишемо да бисмо се припремили за следећи талас“, рекао је
Салим Абдоол Карим, епидемиолог са јужноафричког универзитета Квазулу-Натал, који
је саветовао владу Јужне Африке о КОВИД-19

Утицај коронавируса је такође релативно пригушен изван Африке у сиромашним
земљама као што је Авганистан, где су стручњаци предвидели да ће се епидемије усред
сукоба који су у току показати катастрофалним.

Хашмат Арифи, 23-годишњи студент у Кабулу, рекао је да месецима није видео никог да
носи маску, укључујући и венчање коме је присуствовао заједно са стотинама гостију. На
његовим универзитетским часовима, више од 20 студената рутински седи немаскирани у
непосредној близини.

„У последње време нисам видео ниједан случај короне“, рекао је Арифи. Авганистан је
забележио око 7.200 смртних случајева међу својих 39 милиона људи, иако је у току
сукоба урађено мало тестирања, а стварни број случајева и смрти није познат.

У Зимбабвеу, доктори су били захвални на предаху од КОВИД-19 - али су се плашили да
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је то само привремено.

„Људи треба да остану веома опрезни“, упозорио је др Јоханес Мариса, председник
Медицинске и стоматолошке приватне праксе Зимбабвеа Ассн. Страхује да би још један
талас корона вируса могао да погоди Зимбабве следећег месеца. "Самозадовољство је
оно што ће нас уништити, јер можемо бити ухваћени несвесни."

(АП, Лос Анђелес тајмс )
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