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W latach 2015-2019 liczba zgonów w Polsce w listopadzie - jak pokazują oficjalne dane udostępnione na rządowej stronie Rejestru
Stanu Cywilnego - oscylowała w granicach 32-33 tysięcy.

W listopadzie 2019 było to 32 809 osób.

Według tego samego źródła liczba ludzi zmarłych w tym miesiącu bieżącego roku niemal się podwoiła. Od 1 do 30 listopada
2020 roku w naszym kraju zmarło 64 290 osób.

O przyczynach znacznego wzrostu liczby zgonów w listopadzie tego roku mówił w TVN24 w sobotę profesor Andrzej Matyja, prezes
Naczelnej Rady Lekarskiej. Uznał, że "należy towiązać z pandemią". -Wiązanie z pandemią nie znaczy, że ten znaczny wzrost zgonóww
naszym kraju jestwiązany bezpośrednio z zakażeniem koronawirusem. Należy to rozpatrywaćw innym aspekcie: że dostęp do leczenia
tak zwanych chorych niecovidowych jest zdecydowanie gorszy - tłumaczył.

Według Matyi, dostęp ten "pogorszył się na każdym etapie". - Począwszy od lekarza rodzinnego, skończywszy na leczeniu szpitalnym -
wyjaśnił. - Ta liczba zgonów jest nie tylko związana z infekcją, ale to zgony związane z innymi chorobami, śmiertelnymi chorobami
onkologicznymi, kardiologicznymi, które zostały zaniedbane w tym okresie - podsumował. Ocenił, że nie zostały one zaniedbane przez
lekarza, tylko przez "taki, a nie inny system".

- Wszyscy organizatorzy ochrony zdrowia zwrócili się tylko i wyłącznie w ratowanie chorych z zakażeniem COVID-19. Zapomnieliśmy
na pewnym etapie o ochronie pozostałych chorych, a przecież pozostałe choroby nie przestały istnieć. To była ta przyczyna - zauważył.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej radził, aby pacjenci nie obawiali się zgłaszać do lekarza w sprawie innych chorób. - Choroby inne niż
koronawirus mogą być jeszcze gorsze niż sam COVID-19 - powiedział. - Nie wolno zwlekać. Te apele powinny brzmieć nie tylko z
naszych ust, ale i od państwa, aby pacjenci zrozumieli, że choroby nowotworowe i kardiologiczne są w Polsce najczęstszą przyczyną
zgonów - przypomniał. - Dlatego jest takważne, żeby nie zaniedbywać jakichkolwiek objawów, które mogą być groźne - podsumował.
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Statystyki zgonów
Spośród województw najwięcej zgonów w listopadzie 2020
roku odnotowano na Mazowszu - 9146. Najmniej w
Lubuskiem - 1800.

W listopadzie 2019 roku najwięcej zgonów również było na
Mazowszu, z tym, że ich liczba była prawie dwukrotnie
mniejsza -wyniosła 4679.

Największy procentowy przyrost listopadowej liczby
zgonów odnotowano w województwie podkarpackim. W
2019 roku zmarło tam 1649 osób, a w 2020 - 3594. Oznacza
to wzrost o 118 procent.

Wzrost o 114 procent nastąpił w województwach opolskim i
lubelskim. Na Opolszczyźnie w listopadzie 2019 roku
zmarło 881 osób, a w tym samym okresie rok później - 1884
osoby. Na Lubelszczyźnie były to odpowiednio 1864 i 3981
zgony.

Najmniejszy przyrost zgonów w listopadzie rok do roku
zanotowano w Zachodniopomorskiem, ale nawet tam jest to
niemal 70 procent (w 2019 - 1451 zgonów,w 2020 - 2464).
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https://www.youtube.co
m/watch?v=xGkwu3Txu

oE

https://www.youtube.com/watch?v=Ekjb
vDRGRrk
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W piątkowej rozmowie z lekarzami, Prezydent RP przekonywał, że nigdy nie był
antyszczepionkowcem. - Nigdy nie byłem żadnym przedstawicielem jakiejkolwiek społeczności
antyszczepionkowej. Ja generalnie w życiu taką mam zasadę, że staram się być bardzo pragmatyczny,
zdroworozsądkowy. Ja jestem zaszczepiony od dzieciństwa na wszystkie kolejne szczepienia, jakie były
przewidywane dla dzieci, dla młodzieży, na wszystkie te ciężkie choroby, przez które szczepienia były
prowadzone przez całe lata 70., 80. Wszystkie te szczepienia odbyłem i jestem z tego absolutnie
zadowolony - zapewnił prezydent.

Dodał, że żadne z tych szczepień mu nie zaszkodziło, "poczynając od szczepienia na polio,
skończywszy na gruźlicy".

Potwierdził jednak, iż nigdy nie zaszczepił się na grypę. - Uważałem, przynajmniej do niedawna, że
jestem cały czas jeszcze człowiekiem młodym, w związku z powyższym choroba grypy sama, jako taka,
przy zachowaniu odpowiedniej terapii, zalecanej przez lekarzy i przy poważnym podejściu do kwestii
leczenia, nie powinna mi w istotnym stopniu zaszkodzić, zakładając, że będę się leczył, przebywał w
domu, nie przeziębię tej grypy, nie doprowadzę się do jakiś powikłań pogrypowych - tłumaczył
prezydent.



Na te słowa zareagował profesor Simon. - Powiem panu smutną rzecz. Jak zaczynałem pracę i
błyskawicznie awansowałem ze względu na umiejętnościmanualne, pierwszy mój taki zgon spektakularny
to był 20-letni taternik gdzieś z okolicy Nowego Sącza, przywieziony z zaburzeniami rytmu, który zmarł. Ja
go reanimowałem, z powodu tego, że mu pękła przegroda. Nazywał się Duda - opowiadał lekarz. Jak dodał,
przyczyną śmierci mężczyzny były powikłania po grypie.

Wspominał ponadto, że kiedyś też przebył ciężką grypę. Zdarzył mu się też, jak przyznał, wstrząs po
szczepionce na tę chorobę. Mimo to prof. Simon zapewnił, że w dalszym ciągu szczepi się co roku na grypę,
żeby niemieć ciężkich powikłań, takich jak zapaleniemięśnia sercowego.

Prof. Andrzej Horban dodał, że zapalenie to zdarza się dość często, także lekarzom, którzy pracują z
chorymi na grypę. - I co roku musimy przeszczepiać osoby z sercem, z powodu niewydolności krążenia -
zaznaczył główny doradca premiera Mateusza Morawieckiego ds. COVID-19.
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