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Ні адно, ні другое*

Калектыўны імунітэт 
або смерць? 
* Вынесены ў загаловак адказ на пытанне Калектыўны імунітэт або смерць? – «Ні адно, ні другое» трэба ўспрымаць як тыповае 
для тытулаў мыслёвае скарачэнне. Поўная версія гэтага пасылу павінна гучаць так: З аднаго боку, калектыўны імунітэт супраць 
новага каронавіруса пакуль што здабыты на невысокім узроўні. З другога боку – смяротнасць інфекцыі нашмат меншая, чым 
пачаткова меркавалася.
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Асноўныя 
тэзісы
 

Імунітэт. Практычна ўсе краіны, у тым ліку і Беларусь, далё-
кія ад парога калектыўнага імунітэту супраць SARS-CoV-2, што 
азначае неабходнасць захавання гатоўнасці службаў аховы 
здароўя і супрацьінфекцыйных мер. 

Смяротнасць. Паказнік смяротнасці інфекцыі ад новага ка-
ронавіруса у Еўропе не перавышае 1,5%, а большасць даслед-
ванняў ацэньвае яго ў раёне 0,3-0,7%. 

Шэрая зона. Пры ўстанаўленні «ковідных» смерцяў існуе 
«шэрая зона», калі немагчыма з дастатковай дозай упэўне-
насці акрэсліць прычынна-выніковую сувязь паміж інфекцы-
яй і смерцю. Гэтая шэрая зона можа быць фактарам розных 
скажэнняў: як у напрамку заніжэння колькасці ковідных смер-
цяў, так і ў напрамку іх завышэння.

Рэалізм. Процідзеянне распаўсюду інфекцыі застаецца важ-
ным імператывам, але яно будзе больш эфектыўным, калі буд-
зем дзейнічаць салідарна і скаардынавана, без лішніх эмоцый і 
ўзаемных падазрэнняў.
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У свеце інтэнсіўна праводзяцца даследаванні розных аспек-
таў эпідэміялогіі, клінікі і тэрапіі CoViD-19. Акурат апошнім 
часам сталі даступныя дадзеныя з розных краінаў па ацэнцы 
колькасці асобаў, якія перанеслі гэтую інфекцыю, што дае яс-
нейшую карціну  смяротнасці выпадкаў у суадносінах да ўсёй 
папуляцыі, а таксама пра напружанасць калектыўнага імунітэ-
ту ў розных краінах. 

У прапанаваным аналізе паспрабуем устанавіць арыента-
цыйны паказнік калектыўнага імунітэту супраць SARS-CoV-2 і 
смяротнасці новага каронавіруса. Прадставім канцэпцыйную 
схему скажэнняў статыстычнага ўліку «ковідных смерцяў». За-
кранем таксама тэму суадносінаў паміж выяўленымі выпад-
камі інфекцыі і паказнікам калектыўнага імунітэту.

Агульнае: тэсты  
на CoViD, сералагічныя 
даследаванні 
і паказнікі смяротнасці

Найбольш распаўсюджаным метадам пацверждання дыяг-
назу хваробы CoViD-19 з’яўляецца адшуканне РНК адказнага за 
яе віруса  на слізнёвых абалонках пацыента. Робіцца саскоб з 
носа ці насаглоткі пацыента (могуць таксама брацца прамыўныя 
воды з бронхаў і трахеі) і матэрыял даследуецца ў лабараторыі 
шляхам палімеразнай ланцуговай рэакцыі (ПЛР). Менавіта такім 
чынам праводзіцца дыягностыка ў Беларусі. І калі айчыннае 

Міністэрства аховы здароўя паведамляе, што, напрыклад, на 9 
чэрвеня зарэгістравана 50 265 пацыентаў з дыягназам CoViD-19, 
то гэтыя дадзеныя атрыманыя метадам ПЛР. 

Але спецыфіка інфекцыі, выкліканай SARS-CoV-2 палягае ў тым, 
што значная частка пацыентаў1 пераносіць хваробу ў лёгкай або 
бессімптомнай форме. Каб займець больш поўную карціну пра 
распаўсюджанасць інфекцыі ў грамадстве, трэба праводзіць як 
мага шырокае тэставанне насельніцтва, што не заўсёды магчыма 
з арганізацыйных прычын. Як правіла, кожная краіна самастойна 
прымае рашэнне наконт таго, якія групы пацыентаў і кантактныя 
асобы падлягаюць ПЛР-даследаванню на CoViD-19 – у залежнасці 
ад эпідэміялагічнай абстаноўкі і наяўных магчымасцяў. 

Амерыканскі медычны рэгулятар CDC (Centers for Diseases 
Control and Prevention) распрацаваў мінімальна дастатковыя 
крытэры тэставання. Прыярытэт тут нададзены наступным 
катэгорыям асобаў: шпіталізаваныя пацыенты з цяжкімі і 
сярэднецяжкімі формамі хваробы, работнікі сістэмы аховы 
здароўя, працаўнікі ўстановаў, дзе сумесна знаходзіцца вялікая 
колькасць людзей (дамы састарэлых, турмы ігд.), а таксама 
супрацоўнікі «Хуткай дапамогі» і экстранных службаў. Менш 
прыярытэтнымі для тэставання вызначаныя пацыенты са 
слабымі сімптомамі CoViD-19. У апошнюю чаргу вывучаюцца 
бессімптомныя выпадкі. Варта зазначыць, што яшчэ ў першай 
палове траўня рэкамендацыі мелі больш рэстрыктыўны харак-
тар і не ўключалі ў лік прыярытэтных асобы без сімптомаў, што 
аналагічна падыходу Швецыі, дзе не ўводзілася жорскага ка-
рантыну (у адрозненне ад астатніх краін ЕЗ). 
1 У Табліцы 1 можна пабачыць лічбавыя ацэнкі.

https://www.who.int/publications-detail/laboratory-testing-for-2019-novel-coronavirus-in-suspected-human-cases-20200117
http://stopcovid.belta.by/
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У другой палове траўня шведскія ўлады анансавалі пашы-
рэнне кола кандыдатаў на тэставанне за кошт асобаў з міні-
мальнымі сімптомамі. Гэта было зроблена не для таго, каб 
выяўляць сярод іх пацыентаў з CoViD-19, а каб ідэнтыфікаваць 
тых, у каго няма каронавіруса, бо для гэтых пацыентаў прымя-
няюцца асобныя правілы самаізаляцыі і ім можна раней дазва-
ляць кантактаваць з іншымі людзьмі.

Размеркаванне краін паводле колькасці тэстаў на 1 млн на-
сельніцтва прадстаўлена на графіку 1. 

Як бачым, Беларусь з’яўляецца адным з лідэраў у рэгіёне 
па колькасці выконваных тэстаў на наяўнасць SARS-CoV-2: на 
момант падрыхтоўкі гэтай публікацыі праведзена 644 тыс. 
тэстаў – блізу 67 тыс. на 1 млн чалавек. Гэта – у прапарцый-
ным вымярэнні – прыкладна столькі, колькі ў Латвіі, у два 
разы больш чым у Польшчы, амаль у чатыры разы больш чым 
у Малдове і амаль у сем разоў больш чым ва Украіне. Нас 
нязначна апераджае Эстонія, у большай ступені – Расія, а Літва 
– амаль у два разы. 

Крыніцы: Worldometers, Мінаховыздароўя РБ, euractiv.pl

* Дзеля зручнасці не змяшчаем дадзеныя з усіх 197 краін і тэрыторый, а толькі з 50 краін. Мы ўключылі сюды: 1) усе краіны з колькасцю тэстаў больш за 100 тыс. на 1 млн; 2) усе краіны з 
постсавецкай прасторы і Цэнтральна-Усходняй Еўропы; 3) (выбарачна) развітыя краіны. 
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Графік 1. Колькасць тэстаў на 1 млн насельніцтва па стане на 9 чэрвеня 2020 года* 

https://www.thelocal.se/20200519/sweden-expands-coronavirus-testing-to-include-people-with-mild-symptoms
https://www.worldometers.info/coronavirus/
http://stopcovid.belta.by/
https://www.euractiv.pl/section/bezpieczenstwo-i-obrona/news/number-of-coronavirus-tests-per-country-europe-world-daily-update/
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Каб даведацца, колькі працэнтаў насельніцтва перанесла 
CoViD-19, праводзяцца даследаванні імунітэту да гэтай хваро-
бы – тзв. сералагічныя даследванні. Тэхнічна гэта выглядае як 
забор крыві для аналізу на наяўнасць антыцелаў (раннія – IgM, 
а пазнейшыя IgG) да SARS-CoV-2. 

Сералагічныя даследаванні патрэбныя для наступных рэчаў:

1. Ацэнкі напружанасці калектыўнага імунітэту і ўяўлення 
пра тое, наколькі папуляцыя наблізілася да парогу калектыўна-
га імунітэту, які для COVID-19 складае каля 67%2;

2. Вызначэння суадносінаў паміж колькасцю выяўленых 
выпадкаў, шляхам ПЛР і колькасцю пацыентаў, якія маюць 
імунітэт (перанеслі інфекцыю). Такім чынам, можна атрымаць 
уяўленне пра колькасць маласімптомных і бессімптомных вы-
падкаў каронавіруснай інфекцыі.

3. Ацэнкі таго, наколькі смяротным з’яўляецца SARS-CoV-2. 
Для вызначэння гэтага параметра ў міжнародных даследаван-
няў выкарыстоўваюцца два параметры:

• Паказнік смяротнасці выпадкаў (ПСВ) (англ. case fatality 
rate) –– адсотак памерлых сярод дыягназаваных выпадкаў 
заражэння новым каронавірусам. Атрымаць яго можна пад-
зяліўшы колькасць памерлых на колькасць выяўленых выпад-
каў CoViD-19 метадам ПЛР. Напрыклад, па стане на 9 чэрвеня 
для Беларусі гэты паказчык склаў 0,56%: 282 (памерлых) пад-

2 Haley E. Randolph, Luis B. Barreiro. Herd Immunity: Understanding COVID-19. Immunity, 52, 
May 19, 2020. Elsevier.

зеленае на 50 265 (выяўленых выпадкаў) і памножанае на 100. 
ПСВ – вельмі прыблізны паказчык, надзейнасць якога залежы-
ць ад многіх фактараў, найперш ад пашыранасці тэставання ў 
папуляцыі.

• Паказнік смяротнасці інфекцыі (ПСІ) (англ. infection 
fatality rate) альбо лятальнасць – адсотак памерлых сярод усіх 
(дыягназаваных і недыягназаваных) выпадкаў заражэння SARS-
CoV-2. Гэта найбольш адэкватны паказчык смяротнасці новага 
каронавіруса, які дае адказ на пытанне: якая ёсць імавернасць 
смерці ў выпадку заражэння гэтай інфекцыяй? Адным з най-
больш адпаведных спосабаў устанавіць ПСІ з’яўляюцца серала-
гічныя даследаванні.

Няцяжка здагадацца, што ПСІ заўжды меншы за ПСВ, па-
колькі у апошнім практычна ніколі не ўлічваюцца ўсе выпадкі 
інфекцыі. У ПСВ адлюстроўваюцца толькі зарэгістраваныя 
выпадкі, а рэгіструюцца пераважна сімптомныя, патрабуючыя 
медычнай інтэрвенцыі, выпадкі. 

Што можам сцвердзіць наконт ПСІ? Дакладна вызначыць 
гэты паказнік можна будзе толькі па заканчэнні пандэміі. Тым 
не менш, цягам апошніх двух месяцаў – красавік і травень – 
быў апублікаваны шэраг сералагічных даследаванняў з розных 
частак свету. Вынікі гэтых даследаванняў ужо цяпер даюць маг-
чымасць займець арыентацыйнае ўяўленне пра лятальнасць 
новага каронавіруса. 
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Свет: смяротнасць  
у прамежку 
0,07 – 1,4%. 
Калектыўны імунітэт – 
ад 0,7 да 30%

Мы агледзелі 23 акадэмічныя даследаванні і рапарты датыч-
на наяўнасці антыцелаў да новага каронавіруса, што з’явіліся 
цягам красавіка і траўня на базе дадзеных з розных краін све-
ту. Матэрыялы былі падзелены на дзве катэгорыі ў залежнасці 
ад ступені іх навуковай апрацоўкі: (І) навуковыя публікацыі ў 
часопісах і афіцыйныя справаздачы нацыянальных органаў 
аховы здароўя; (ІІ) паведамленні ў СМІ і тзв. прэпрынты (прэ-
прынты – гэта праекты публікацый у спецыялізаваных часопі-
сах, якія яшчэ не прайшлі належную экспертызу). 

Цікавячыя нас высновы з даследаванняў і рапартаў прад-
стаўлены ў табліцы 1.

Аўтары даследавання 
або інстытуцыя, якая 
апублікавала рапарт

Папуляцыя

% асобаў у 
папуляцыі, 

якія 
маюць 

антыцелы*

Суадносіны 
асобы з 

антыцеламі / 
ПЛР-станоўчыя 

пацыенты 

% бессімптомных 
выпадкаў 

CoViD-19, сярод 
усіх выяўленых

Лятальнасць 
(ПСІ) % ад 
CoViD-19 у 
папуляцыі

Спасылка на крыніцу

І. Навуковыя публікацыі і афіцыйныя справаздачы нацыянальных органаў аховы здароўя
ENE-COVID19. Нацыянальнае 
сералагічнае даследаванне 
SARS-CoV-2 

Насельніцтва 
Іспаніі

5,0 
(4,7-5,4) 2,5 1,2 https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/

notaPrensa/pdf/ENE-C140520115618104.pdf

Neeraj Sood et al.
Насельніцтва 

акругі Лос 
Анджэлес, 
Каліфорнія

4,1 
(2,8-5,6) 28-55 разоў 0,07

https://jamanetwork.com/journals/jama/
fullarticle/2766367
http://publichealth.lacounty.gov/
phcommon/public/media/mediapubhpdetail.
cfm?prid=2328&fbclid=IwAR3MpnIeX 
6earYrGRwAGrMWpEr3K5MOk7zB2 
9hgNHJW4krvpyeGJRGEHqT8

Табліца 1. Асноўныя паказчыкі пандэміі SARS-CoV-2 у розных краінах свету

* Сярэдняе значэнне. У дужках пададзены 95% інтэрвалу надзейнасці (95% confidence interval).

https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/ENE-C140520115618104.pdf
https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/ENE-C140520115618104.pdf
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2766367
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2766367
http://publichealth.lacounty.gov/phcommon/public/media/mediapubhpdetail.cfm?prid=2328&fbclid=IwAR3MpnIeX6earYrGRwAGrMWpEr3K5MOk7zB29hgNHJW4krvpyeGJRGEHqT8
http://publichealth.lacounty.gov/phcommon/public/media/mediapubhpdetail.cfm?prid=2328&fbclid=IwAR3MpnIeX6earYrGRwAGrMWpEr3K5MOk7zB29hgNHJW4krvpyeGJRGEHqT8
http://publichealth.lacounty.gov/phcommon/public/media/mediapubhpdetail.cfm?prid=2328&fbclid=IwAR3MpnIeX6earYrGRwAGrMWpEr3K5MOk7zB29hgNHJW4krvpyeGJRGEHqT8
http://publichealth.lacounty.gov/phcommon/public/media/mediapubhpdetail.cfm?prid=2328&fbclid=IwAR3MpnIeX6earYrGRwAGrMWpEr3K5MOk7zB29hgNHJW4krvpyeGJRGEHqT8
http://publichealth.lacounty.gov/phcommon/public/media/mediapubhpdetail.cfm?prid=2328&fbclid=IwAR3MpnIeX6earYrGRwAGrMWpEr3K5MOk7zB29hgNHJW4krvpyeGJRGEHqT8
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Аўтары даследавання 
або інстытуцыя, якая 
апублікавала рапарт

Папуляцыя

% асобаў у 
папуляцыі, 

якія 
маюць 

антыцелы*

Суадносіны 
асобы з 

антыцеламі / 
ПЛР-станоўчыя 

пацыенты 

% бессімптомных 
выпадкаў 

CoViD-19, сярод 
усіх выяўленых

Лятальнасць 
(ПСІ) % ад 
CoViD-19 у 
папуляцыі

Спасылка на крыніцу

Hendrik Streeck et al.
Насельніцтва 

муніцы палітэта 
Гангельт, 

Нямеччына
5 5-10 разоў 22 0,36

https://www.ukbonn.de/C12582D3002FD21D/
vwLookupDownloads/Streeck_et_al_Infection_
fatality_rate_of_SARS_CoV_2_infection2.
pdf/%24FILE/Streeck_et_al_Infection_fatality_
rate_of_SARS_CoV_2_infection2.pdf 

Merit Melin

442 жыхароў 
са Шпітальнага 

раёна   
Хельсінак і Усімы

0,7

https://thl.fi/en/web/thlfi-en/-/number-
of-people-with-coronavirus-infections-
may-be-dozens-of-times-higher-than-the-
number-of-confirmed-cases?fbclid=IwAR
3bDYNRIQBQFxhJdrmjypoHtbk_thqb5E_
ayR9IUU3FUGeXrP3oc6GwpS0 

Xiaodong Wu et al.
Пацыенты 
1 шпіталя у 

горадзе Ухань, 
КНР

10 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/
jmv.25904 

ІІ. Прэпрынты і паведамленні ў СМІ

Ed Slot et al. Насельніцтва 
Нідэрландаў 2,7-9,5 https://www.researchsquare.com/article/rs-

25862/v1 

Chantal J. Snoeck et al. Насельніцтва 
Люксембургу 2,15 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.

05.11.20092916v1 

Ladislav Dusek Насельніцтва 
Чэхіі 5 0,59 https://medicalxpress.com/news/2020-05-czech-

covid-incidence-population.html

Міністэрства аховы здароўя 
Славеніі

Насельніцтва 
Славеніі 2-4

https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/
nihce-od-pozitivnih-v-raziskavi-ni-pomislil-da-ga-
je-covid-19-ze-oplazil/522756

Luca Valenti et al. Донары з  
г. Мілан, Італія

4,6 перад 
пачаткам 
эпідэміі
Потым 

рост да 7,1

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.
05.11.20098442v1.full 

https://www.ukbonn.de/C12582D3002FD21D/vwLookupDownloads/Streeck_et_al_Infection_fatality_rate_of_SARS_CoV_2_infection2.pdf/$FILE/Streeck_et_al_Infection_fatality_rate_of_SARS_CoV_2_infection2.pdf
https://www.ukbonn.de/C12582D3002FD21D/vwLookupDownloads/Streeck_et_al_Infection_fatality_rate_of_SARS_CoV_2_infection2.pdf/$FILE/Streeck_et_al_Infection_fatality_rate_of_SARS_CoV_2_infection2.pdf
https://www.ukbonn.de/C12582D3002FD21D/vwLookupDownloads/Streeck_et_al_Infection_fatality_rate_of_SARS_CoV_2_infection2.pdf/$FILE/Streeck_et_al_Infection_fatality_rate_of_SARS_CoV_2_infection2.pdf
https://www.ukbonn.de/C12582D3002FD21D/vwLookupDownloads/Streeck_et_al_Infection_fatality_rate_of_SARS_CoV_2_infection2.pdf/$FILE/Streeck_et_al_Infection_fatality_rate_of_SARS_CoV_2_infection2.pdf
https://www.ukbonn.de/C12582D3002FD21D/vwLookupDownloads/Streeck_et_al_Infection_fatality_rate_of_SARS_CoV_2_infection2.pdf/$FILE/Streeck_et_al_Infection_fatality_rate_of_SARS_CoV_2_infection2.pdf
https://thl.fi/en/web/thlfi-en/-/number-of-people-with-coronavirus-infections-may-be-dozens-of-times-higher-than-the-number-of-confirmed-cases?fbclid=IwAR3bDYNRIQBQFxhJdrmjypoHtbk_thqb5E_ayR9IUU3FUGeXrP3oc6GwpS0
https://thl.fi/en/web/thlfi-en/-/number-of-people-with-coronavirus-infections-may-be-dozens-of-times-higher-than-the-number-of-confirmed-cases?fbclid=IwAR3bDYNRIQBQFxhJdrmjypoHtbk_thqb5E_ayR9IUU3FUGeXrP3oc6GwpS0
https://thl.fi/en/web/thlfi-en/-/number-of-people-with-coronavirus-infections-may-be-dozens-of-times-higher-than-the-number-of-confirmed-cases?fbclid=IwAR3bDYNRIQBQFxhJdrmjypoHtbk_thqb5E_ayR9IUU3FUGeXrP3oc6GwpS0
https://thl.fi/en/web/thlfi-en/-/number-of-people-with-coronavirus-infections-may-be-dozens-of-times-higher-than-the-number-of-confirmed-cases?fbclid=IwAR3bDYNRIQBQFxhJdrmjypoHtbk_thqb5E_ayR9IUU3FUGeXrP3oc6GwpS0
https://thl.fi/en/web/thlfi-en/-/number-of-people-with-coronavirus-infections-may-be-dozens-of-times-higher-than-the-number-of-confirmed-cases?fbclid=IwAR3bDYNRIQBQFxhJdrmjypoHtbk_thqb5E_ayR9IUU3FUGeXrP3oc6GwpS0
https://thl.fi/en/web/thlfi-en/-/number-of-people-with-coronavirus-infections-may-be-dozens-of-times-higher-than-the-number-of-confirmed-cases?fbclid=IwAR3bDYNRIQBQFxhJdrmjypoHtbk_thqb5E_ayR9IUU3FUGeXrP3oc6GwpS0
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jmv.25904
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jmv.25904
https://www.researchsquare.com/article/rs-25862/v1
https://www.researchsquare.com/article/rs-25862/v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.11.20092916v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.11.20092916v1
https://medicalxpress.com/news/2020-05-czech-covid-incidence-population.html
https://medicalxpress.com/news/2020-05-czech-covid-incidence-population.html
https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/nihce-od-pozitivnih-v-raziskavi-ni-pomislil-da-ga-je-covid-19-ze-oplazil/522756
https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/nihce-od-pozitivnih-v-raziskavi-ni-pomislil-da-ga-je-covid-19-ze-oplazil/522756
https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/nihce-od-pozitivnih-v-raziskavi-ni-pomislil-da-ga-je-covid-19-ze-oplazil/522756
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.11.20098442v1.full
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.11.20098442v1.full
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папуляцыі

Спасылка на крыніцу

Nir Menachemi
Насельніцтва 
штат Індыяна, 

ЗША
2,8 11 разоў 45 0,58

https://news.iu.edu/stories/2020/05/iupui/
releases/13-preliminary-findings-impact-covid-19-
indiana-coronavirus.html 

Silvia Stringhini et al.
Насельніцтва 

г. Жэнева, 
Швейцарыя

9,7 
(6,1-13,1) 0,5-1,4

https://lenews.ch/2020/05/15/coronavirus-new-
studies-suggest-fatality-rates-far-lower-than-early-
estimates/ 
https://www.medrxiv.org/
content/10.1101/2020.05.02.20088898v1.full.pdf

Diane Havlir
Насельніцтва  

г. Сан-
Францыска, ЗША

1,4 53
https://www.ucsf.edu/news/2020/05/417356/
initial-results-mission-district-covid-19-testing-
announced

Jochen Schwenk Насельніцтва  
г. Стакгольм 10 https://www.kth.se/aktuellt/nyheter/10-procent-

av-stockholmarna-smittade-1.980727 

Eran Bendavid et al.
Насельніцтва 
акругі Санта 

Клары, 
Каліфорнія, ЗША

2,8 23-54 разы 0,17 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.
04.14.20062463v2 

Asako Doi et al. Насельніцтва 
г. Кобэ, Японія

2,7 
(1,8-3,9) 396-858 разоў https://www.medrxiv.org/

content/10.1101/2020.04.26.20079822v1.full.pdf

Губернатарства Нью Ёрка
Насельніцтва 

штата  і горада 
Нью Ёрк

12,5 (штат) 
20 (горад)

https://www.governor.ny.gov/news/amid-
ongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomo-
announces-results-completed-antibody-testing 

Andrew Bryan et al.
Насельніцтва 

г. Бойсэ, Айдаха, 
ЗША

1,79 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.
04.27.20082362v1 

Carlos Gimenez, мэр Miami 
Dade County

Насельніцтва 
акругі Маямі 

Дэйд
4,4-7,9 50

https://www.miamiherald.com/news/
coronavirus/article242260406.html?fbclid=IwAR2
svgTSw4gmNvTrCl35bG1lYQtmqkMXOc4Sre_92zL
dJx1Uyr1T6FeaR2U 

https://news.iu.edu/stories/2020/05/iupui/releases/13-preliminary-findings-impact-covid-19-indiana-coronavirus.html
https://news.iu.edu/stories/2020/05/iupui/releases/13-preliminary-findings-impact-covid-19-indiana-coronavirus.html
https://news.iu.edu/stories/2020/05/iupui/releases/13-preliminary-findings-impact-covid-19-indiana-coronavirus.html
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.02.20088898v1.full.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.02.20088898v1.full.pdf
https://www.ucsf.edu/news/2020/05/417356/initial-results-mission-district-covid-19-testing-announced
https://www.ucsf.edu/news/2020/05/417356/initial-results-mission-district-covid-19-testing-announced
https://www.ucsf.edu/news/2020/05/417356/initial-results-mission-district-covid-19-testing-announced
https://www.kth.se/aktuellt/nyheter/10-procent-av-stockholmarna-smittade-1.980727
https://www.kth.se/aktuellt/nyheter/10-procent-av-stockholmarna-smittade-1.980727
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.14.20062463v2
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.14.20062463v2
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.26.20079822v1.full.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.26.20079822v1.full.pdf
https://www.governor.ny.gov/news/amid-ongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomo-announces-results-completed-antibody-testing
https://www.governor.ny.gov/news/amid-ongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomo-announces-results-completed-antibody-testing
https://www.governor.ny.gov/news/amid-ongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomo-announces-results-completed-antibody-testing
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.27.20082362v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.27.20082362v1
https://www.miamiherald.com/news/coronavirus/article242260406.html?fbclid=IwAR2svgTSw4gmNvTrCl35bG1lYQtmqkMXOc4Sre_92zLdJx1Uyr1T6FeaR2U
https://www.miamiherald.com/news/coronavirus/article242260406.html?fbclid=IwAR2svgTSw4gmNvTrCl35bG1lYQtmqkMXOc4Sre_92zLdJx1Uyr1T6FeaR2U
https://www.miamiherald.com/news/coronavirus/article242260406.html?fbclid=IwAR2svgTSw4gmNvTrCl35bG1lYQtmqkMXOc4Sre_92zLdJx1Uyr1T6FeaR2U
https://www.miamiherald.com/news/coronavirus/article242260406.html?fbclid=IwAR2svgTSw4gmNvTrCl35bG1lYQtmqkMXOc4Sre_92zLdJx1Uyr1T6FeaR2U
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Arnaut Fontanet et al.
Вучні і персанал 
1 школы ў раёне 
Ўазы, Францыя

25 17 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.
04.18.20071134v1 

Arnaut Fontanet et al. Донары ў раёне 
Ўазы, Францыя 3 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.

04.18.20071134v1 

John Iafrate

Чэлсі, 
Масачусетс, 

ЗША. 200 
выпадковых 
людзей на 

вуліцы

30

https://www.bostonglobe.com/2020/04/17/
business/nearly-third-200-blood-samples-taken-
chelsea-show-exposure-coronavirus/?fbclid=Iw
AR3XQlYzGz7cMfc3nmQSAbG8jTICJ7nkG8ZMfH-
fObf8QmQ2FYthvSiAEkQ 

Маскоўскі аддзел
Медыцынскага цэнтра 
«Хадаса»

1000 асобаў, 
якія набылі 

камерцыйныя 
тэсты на 

антыцелы да 
SARS-CoV-2

10

https://www.reuters.com/article/us-health-
coronavirus-russia-antibodies/up-to-one-in-10-
residents-of-moscow-may-have-had-coronavirus-
infections-laboratory-idUSKCN2262Z7?utm_
source=reddit.com 

На цяпешні момант найвялікшае па колькасці ўдзельнікаў (60 
983) нацыянальнае сералагічнае даследаванне было выканана 
ў Іспаніі (ENECOVID19). Яно паказала, што меркаваная колькасць 
асобаў у папуляцыі з антыцеламі да новага коронавіруса скла-
дае ў сярэднім 5%, са значнымі варыяцыямі паміж рэгіёнамі 
краіны (найбольшая колькасць у Мадрыдзе – 10%). 

Варта зазначыць, што – па стане на 9 чэрвеня – Іспанія за-
ймае другое месца сярод краін Еўрапейскай эканамічнай 
прасторы па колькасці выяўленых (шляхам ПЛР) выпадкаў 

CoViD-19: 517 на 100 тыс. насельніцтва. Далей за ёй знаходзіц-
ца Італія (389 на 100 тыс.) і Нямеччына (222 на 100 тыс.). Сера-
лагічныя дадзеныя па Італіі пакуль што адсутнічаюць. 

Аб сітуацыі з калектыўным імунітэтам у Нямеччыне мож-
на даведацца з даследавання групы Гендрыка Штрэка, якое 
было праведзена ў муніцыпалітэце Гангельт на захадзе краіны. 
Гангельт быў празваны «нямецкім Уханем» пасля таго, як там 
здарылася ўспышка новай каронавіруснай інфекцыі пасля кар-
навала ў лютым 2020 года. Пасля аналізу пробаў крыві 919 жы-
хароў высветлілася, што антыцелы маюць толькі 5% з іх. 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.18.20071134v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.18.20071134v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.18.20071134v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.18.20071134v1
https://www.bostonglobe.com/2020/04/17/business/nearly-third-200-blood-samples-taken-chelsea-show-exposure-coronavirus/?fbclid=IwAR3XQlYzGz7cMfc3nmQSAbG8jTICJ7nkG8ZMfH-fObf8QmQ2FYthvSiAEkQ
https://www.bostonglobe.com/2020/04/17/business/nearly-third-200-blood-samples-taken-chelsea-show-exposure-coronavirus/?fbclid=IwAR3XQlYzGz7cMfc3nmQSAbG8jTICJ7nkG8ZMfH-fObf8QmQ2FYthvSiAEkQ
https://www.bostonglobe.com/2020/04/17/business/nearly-third-200-blood-samples-taken-chelsea-show-exposure-coronavirus/?fbclid=IwAR3XQlYzGz7cMfc3nmQSAbG8jTICJ7nkG8ZMfH-fObf8QmQ2FYthvSiAEkQ
https://www.bostonglobe.com/2020/04/17/business/nearly-third-200-blood-samples-taken-chelsea-show-exposure-coronavirus/?fbclid=IwAR3XQlYzGz7cMfc3nmQSAbG8jTICJ7nkG8ZMfH-fObf8QmQ2FYthvSiAEkQ
https://www.bostonglobe.com/2020/04/17/business/nearly-third-200-blood-samples-taken-chelsea-show-exposure-coronavirus/?fbclid=IwAR3XQlYzGz7cMfc3nmQSAbG8jTICJ7nkG8ZMfH-fObf8QmQ2FYthvSiAEkQ
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-russia-antibodies/up-to-one-in-10-residents-of-moscow-may-have-had-coronavirus-infections-laboratory-idUSKCN2262Z7?utm_source=reddit.com
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-russia-antibodies/up-to-one-in-10-residents-of-moscow-may-have-had-coronavirus-infections-laboratory-idUSKCN2262Z7?utm_source=reddit.com
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-russia-antibodies/up-to-one-in-10-residents-of-moscow-may-have-had-coronavirus-infections-laboratory-idUSKCN2262Z7?utm_source=reddit.com
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-russia-antibodies/up-to-one-in-10-residents-of-moscow-may-have-had-coronavirus-infections-laboratory-idUSKCN2262Z7?utm_source=reddit.com
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-russia-antibodies/up-to-one-in-10-residents-of-moscow-may-have-had-coronavirus-infections-laboratory-idUSKCN2262Z7?utm_source=reddit.com
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
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Падобная напружанасць калектыўнага імунітэту 
(каля 5%) зафіксавана таксама ў Чэхіі, дзе па 
стане на 09.06.2020 маецца 91 выпадак на 
100 тыс. (у 2,5 разы менш за Нямеччыну). 
У Фінляндыі, дзе зафіксавана амаль у 1,4 
разы больш выпадкаў CoViD-19 на 100 
тыс. насельніцтва, чым у Чэхіі, арыен-
тацыйны паказнік колькасці імунных 
суб’ектаў складае ўсяго каля 1%. Гэтыя 
звесткі яшчэ раз падкрэсліваюць, што 
для вызначэння распаўсюджанасці 
інфекцыі ў грамадстве не варта арыен-
тавацца на колькасць людзей з выяўле-
ным вірусам, паколькі яна залежыць ад 
практыкі тэставання, прынятай у розных 
краінах, колькасці маласімптомных і бес-
сімптомных выпадкаў ды іншых фактараў. 

Іншыя нацыянальныя даследаванні ў ЕЗ (Нідэрлан-
ды і Славенія) таксама ацэньваюць колькасць імунных суб’ек-
таў не вышэй за 5% у нацыянальным маштабе; у некаторых 
рэгіёнах – да 10%. У Стакгольме – найвялікшым горадзе Шве-
цыі – колькасць імунных асоб, паводле дадзеных працяглага 
імуннага скрынінгу, складае 10%. 

Што тычыцца краіны з найбольшай колькасцю выяўленых 
выпадкаў у свеце – ЗША і галоўнага «горада-пастаўшчыка» 
гэтых выпадкаў – Нью Ёрка, то па словах ягонага мэра Эндру 
Куома, толькі каля 20% жыхароў маюць імунітэт супраць SARS-

CoV-2. Менш рэпрэзентатыўныя, але даволі паказаль-
ныя звесткі прадставілі даследчыкі з Уханя, дзе 

сярод пацыентаў шматпрофільнага шпіталя, 
у эпіцэнтры пачатку пандэміі, колькасць 

асобаў, якія з ёй сустрэліся, не перавысіла 
10%. Такім чынам, напружанасць калек-
тыўнага імунітэту да SARS-CoV-2 ў роз-
ных краінах застаецца нашмат ніжэй 
за парогавыя значэнні ў 67%. 

У табліцы 1 можам таксама пабачы-
ць ацэнкі таго, наколькі часта сустра-

каецца бессімптомнае працяканне 
CoViD-19. Cамае маштабнае даследаван-

не (іспанскае ENECOVID19) дае мінімаль-
ныя лічбы гэтай з’явы – 2,5%, што выразна 

кантрастуе з дадзенымі па ЗША, дзе гэта лічба 
сягае 50%. А вывучэнне ізаляванай папуляцыі 

круізнага карабля, які ў палове сакавіка 2020 года 
правёз турыстаў «Шляхам Эрнста Шэклтана», паказала, што 
ажно ў 81% выпадкаў хвароба прайшла бессімп томна3. Розніца 
ў дадзеных можа быць патлумачана рознымі фактарамі, у пры-
ватнасці тым, што розныя групы рэспандэнтаў у рознай ступені 
могуць быць уразлівымі на сімптомы, што ў сваю чаргу ўплы-
вае на тое, ці ў ходзе адказвання на пытанні навукоўцаў яны 
заяўляюць пра іх, ці не.

3 Alvin J. Ing, Christine Cocks, Jeffery P. Green. COVID-19: in the footsteps of Ernest Shackleton. 
Thorax Published Online First: 27 May 2020.

https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
https://thorax.bmj.com/content/thoraxjnl/early/2020/05/27/thoraxjnl-2020-215091.full.pdf
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Прыведзеныя ў табліцы дадзеныя даюць таксама магчымас-
ць займець прыблізнае ўяўленне пра смертнаноснасць новага 
каронавіруса. Вось жа паказнік лятальнасці (ПСІ) вагаецца ад 
0,36% (Нямеччына) да 1,4% (асобныя рэгіёны Швейцарыі). Гэ-
тыя ацэнкі збольшага супадаюць з ранейшымі ацэнкамі, у пры-
ватнасці:

- прафесара Стэнфардскага ўніверсітэта Джона Ёнідзіса: яго 
аналіз сітуацыі на круізным судне «Дыяментавая прынцэса» 
выявіў ПСІ ў раёне 0,05-1%4;

- Джозефа Ву і калег: іх аналіз сітуацыі ва Ухані прывёў да 
высновы, што ПСІ складае 1,4%5; 

- групы 33 навукоўцаў: іх аналіз сітуацыі ва ўсім Кітаі выдаў 
лятальнасць у памеры 0,66%6.

У анансаваным (але яшчэ не апублікаваным) даследаванні 
Рычарда Грэўэля і ягоных калег са Стэнфардскага ўніверсітэта 
глабальны ПСІ новага каронавіруса ацэньваецца ў 1,04%.

4 John P.A. Ioannidis. A fiasco in the making? As the coronavirus pandemic takes hold, we are 
making decisions without reliable data. StatsNews. March 17, 2020. 
5 Joseph T. Wu , Kathy Leung, Mary Bushman, Nishant Kishore, Rene Niehus, Pablo M. de 
Salazar, Benjamin J. Cowling , Marc Lipsitch and Gabriel M. Leung. Estimating clinical severity of 
COVID-19 from the transmission dynamics in Wuhan, China. Nature Medicine. March 19, 2020.
6 Robert Verity, Lucy C Okell, Ilaria Dorigatti, Peter Winskill, Charles Whittaker, Natsuko Imai, 
Gina Cuomo-Dannenburg, Hayley Thompson, Patrick G T Walker, Han Fu, Amy Dighe, Jamie 
T Griffin, Marc Baguelin, Sangeeta Bhatia, Adhiratha Boonyasiri, Anne Cori, Zulma Cucunubá, 
Rich FitzJohn, Katy Gaythorpe, Will Green, Arran Hamlet, Wes Hinsley, Daniel Laydon, Gemma 
Nedjati-Gilani, Steven Riley, Sabine van Elsland, Erik Volz, Haowei Wang, Yuanrong Wang, 
Xiaoyue Xi, Christl A Donnelly, Azra C Ghani, Neil M Ferguson. Estimates of the severity of 
coronavirus disease 2019: a model-based analysis. The Lancet March 30, 2020.

Беларусь:  
імаверная
колькасць 
імунізаваных – 4%

Пра пачатак сералагічных даследаванняў у Беларусі міністр 
аховы здароўя Уладзімір Каранік заявіў яшчэ 8 траўня. Па яго-
ных словах, тэсты спачатку будуць скарыстоўвацца айчыннымі 
лячэбнымі ўстановамі, а потым даследаванні стануць даступ-
нымі для ўсіх жадаючых. Быў таксама анансаваны план маса-
вага тэставанні ў некаторых рэгіёнах краіны. 

Для таго, каб прыблізна ацаніць колькасць асобаў у Бела-
русі, якія маюць антыцелы да новага каронавіруса, можна ска-
рыстацца дадзенымі даследаванняў па суадносінах колькасці 
імунных суб’ектаў да колькасці пацыентаў, у якіх SARS-CoV-2 
быў выяўлены метадам палімеразнай ланцуговай рэакцыі на 
прыкладзе Нямеччыны, якая мае блізкую да нас колькасць тэ-
стаў на душу насельніцтва. У згаданым ужо даследаванні групы 
Гендрыка Штрэка фігуруе лічба суадносінаў 1 да 10 (колькас-
ць імунных асоб у 10 разоў большая за колькасць пацыентаў, 
у якіх знайшлі вірус). Калі зыходзіць з гэтага дапушчэння, то 
колькасць людзей, якія маюць імунітэт да новага каронавіруса 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.11.20098780v1
https://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-pandemic-takes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-data/
https://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-pandemic-takes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-data/
https://files.springernature.com/getResource/Full Text: 41591_2020_822_OnlinePDF.pdf?token=IULUvIufpS8AXE43riPpExKrcZMUcwpHIO0w4yhOno61RnG9Vz6/r7GCrI5AcBi92o1n3tikPjKFkiYotkHNpNM75Zwrwg1JnULfD6ql3lY/TN4C+tSUJX6hWRxjtkieuCh/Z3DLB4IVSRfpmhKqINLd5FsKiqPAIety7Wi2epnUmkXPbYM40epWQxZkVUQ+6R1Se4bGQnT7HNP7lnlhp40M0VnqSPp7kwO/uk2bUqy4COccDRtTVCPDgs7U4YSWU2eA4U40nO1peLgyinFGPd3/HIjGuWHdtUJrsgreM1haTKxnHnehRLWlPX4GFr8c6Vbi+yE4hgPzCu7ffaQiUg==
https://files.springernature.com/getResource/Full Text: 41591_2020_822_OnlinePDF.pdf?token=IULUvIufpS8AXE43riPpExKrcZMUcwpHIO0w4yhOno61RnG9Vz6/r7GCrI5AcBi92o1n3tikPjKFkiYotkHNpNM75Zwrwg1JnULfD6ql3lY/TN4C+tSUJX6hWRxjtkieuCh/Z3DLB4IVSRfpmhKqINLd5FsKiqPAIety7Wi2epnUmkXPbYM40epWQxZkVUQ+6R1Se4bGQnT7HNP7lnlhp40M0VnqSPp7kwO/uk2bUqy4COccDRtTVCPDgs7U4YSWU2eA4U40nO1peLgyinFGPd3/HIjGuWHdtUJrsgreM1haTKxnHnehRLWlPX4GFr8c6Vbi+yE4hgPzCu7ffaQiUg==
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30243-7/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30243-7/fulltext
https://news.tut.by/society/684055.html
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ў Беларусі, складзе каля 4%. Калі ж узяць максімальныя лічбы 
суадносінаў, якія былі паказаныя ў даследаваннях з ЗША (1 да 
55), то атрымаецца каля 20%. 

Можна таксама арыентавацца на паказчык Стакгольма: 10%, 
але варта памятаць, што кожная з гэтых лічбаў усё яшчэ далё-
кая ад парогу калектыўнага імунітэта, што азначае неабходна-
сць захавання павышанай гатоўнасці сістэмы аховы здароўя і 
мэтазгоднасці працягу мер сацыяльнага дыстанцыянавання і 
прафілактыкі. Дакладны адказ на пытанне пра стан калектыў-
нага імунітэту беларусаў могуць даць добра арганізаваныя, 
маштабныя сералагічныя даследаванні. А спосабам пра-
духілення грамадскага недаверу да гэтых дадзеных Міністэр-
ства аховы здароўя магла б стаць падача гэтых вынікаў да 
публікацыі ў які-небудзь аўтарытэтны міжнародны спецыяліза-
ваны медычны часопіс, а таксама рэгулярнае і падрабязнае ін-
фармаванне грамадскасці пра яго прамежкавыя і канчатковыя 
вынікі. 

Як вынікае з афіцыйных дадзеных, колькасць смерцяў на 
100 тыс. насельніцтва ад новай каронавіруснай інфекцыі ў Бе-
ларусі сувымерная з колькасцю ў краінах-суседзях, якія ўвялі 
паўнамаштабныя супрацьэпідэмічныя абмежавальныя захады. 
Затое паказнік смяротнасці выпадкаў выразна кантрастуе з 
аналагічных паказнікам у суседзяў – гл. Табліца 2.

Табліца 2. Колькасць смерцяў звязаных з CoViD-19 у Беларусі і 
краінах-суседзях па стане на 9 чэрвеня 

Краіна Смерцяў звязаных з CoViD-19 
на 100 тыс. жыхароў

Паказнік смяротнасці  
выпадкаў (ПСВ)

Латвія 1,3 2,3%
Украіна 2,0 2,9%
Літва 2,5 4,14%
Беларусь 2,9 0,56%
Польшча 3,1 4,36%
Расійская 
Федэрацыя 4,1 1,25%

Вылічэнні ўзяты з або зроблены на падставе: ECDPC, index.minfin.com.ua, стоп-
коронавирус.рф, http://stopcovid.belta.by/ 

Калі прыняць гіпотэзу (якая нам падаецца даволі спрэчнай), 
што 

(1) Чым больш лагодныя карантынныя меры, тым большая смяротнас-
ць на фоне CoViD-19.

то дадзеныя па Беларусі выглядаюць як «статыстычная 
анамалія». У СМІ, як айчынных, так і замежных, часта арты-
кулюецца тэза пра адумыснае заніжэнне беларускімі ўладамі 
статыстыкі па колькасці інфікаваных і колькасці памерлых на 
фоне CoViD-19. У мінулым аналізе BISS гэтаму пытанню было 
прысвечана асобнае месца7. У гэтым месцы звернем увагу на 
наступныя моманты. 
7 Пётр Рудкоўскі. 70 дзён без карантыну. Адмысловы шлях Беларусі ў барацьбе супраць 
CoViD-19. BISS CovidResearch. 22 траўня 2020. С. 9-10.

https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/
https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/
https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/
http://stopcovid.belta.by/
http://covidresearch.by/analysis
http://covidresearch.by/analysis


Калектыўны імунітэт або смерць?
Ні адно, ні другое

14

Калі прыняць, што 

(2) Колькасць смерцяў, звязаных у CoViD-19, у Беларусі заніжана і коль-
касць інфікаваных SARS-CoV-2 заніжана.

то паказнік смяротнасці выпадкаў істотна не зменіцца. Умоў-
на кажучы, калі Мінздароўя у 4-5 разоў заніжае колькасць ін-
фікаваных і ў 4-5 разоў заніжае колькасць «ковідных» смерцяў, 
то ПСВ усё-роўна застанецца прыблізна такім самым: у раёне 
0,56%. Зменіцца, канешне, прапорцыя смерцяў на 100 тыс. жы-
хароў.

Можна прыняць, што 

(3) Колькасць смерцяў заніжана, а колькасць выпадкаў інфікавання – 
(больш-менш) праўдзівая.

Такую эвентуальнасць нельга выключаць, але тут варта звяр-
нуць увагу на праблему прычыннасці. Справа ў тым, што пры 
ўстанаўленні прычынна-выніковай сувязі паміж наяўнасцю ў 
арганізме інфекцыі і смерцю прысутнічае «шэрая зона неакрэ-
сленасці», гзн. сітуацыі, калі немагчыма адназначна адказаць 
на пытанне, ці пацыент памёр па прычыне інфекцыі, ці проста 
пры наяўнасці інфекцыі8. 

8 Гл. George D. Lundberg. Are Patients Dying 'From' COVID or 'With' COVID? Medscape. June 5, 
2020.

Статыстыка cмяротнасці  
і праблема прычыннасці

У тэорыі аргументацыі добра вядома загана разумавання, 
якая называецца post hoc ergo propter hoc (літаральна: пасля 
гэтага – значыць, па прычыне гэтага)9. Загана палягае ў хіб-
ным прыняцці, што калі з’ява F наступае пасля з’явы G, то гэта 
аўтаматычна значыць, што G ёсць прычынай F. Каб надзейна 
устанавіць, ці інфекцыя стала прычынай смерці, патрэбен – 
апроч самога факту выяўлення ў арганізме віруса – шэраг да-
датковых крытэраў. Тымчасам няма пакуль што міжнароднага 
кансэнсусу наконт гэтых дадатковых крытэраў, што і ўтварае 
даволі шырокую «зону неакрэсленасці» пры ідэнтыфікаванні 
«ковідных» смерцяў.

За выключэннем двух «відавочнасцяў», маем дачыненне з 
даволі шырокай «шэрай зонай», дзе немагчыма адназначна 
акрэсліць, што стала (асноўнай або адзінай) прычынай смерці. 
Дзяржаўныя статыстыкі, як правіла, прэзентуюць дадзеныя 
водле прынцыпу «або так, або не», што звязана як з арганіза-
цыйнымі фактарамі, так і з моцным попытам з боку грамад-
скасці на адназначную інфармацыю. Такім чынам, статыстыч-
ныя дадзеныя – як у Беларусі, так і ў іншых краінах – могуць 
быць пазначаны рознага роду скажэннямі. 

9 Роднасным паняццем ёсць cum hoc ergo propter hoc – літаральна: разам з гэтым – значы-
ць, па прычыне гэтага.

https://www.medscape.com/viewarticle/931843
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ФАКТ

імавернасныя выясненні імавернасныя выясненні[Асоба А 
памерла] 

& [У асобы А 
выкрыты 
н-вірус]Відавочна, што А 

памерла ад іншай 
прычыны, чым 
н-вірус

Імаверна, што А 
памерла ад іншай 

прычыны, чым 
н-вірус[Магчыма, што А памерла ад н-віруса] 

& [Магчыма, што А памерла ад іншай 
прычыны, чым н-вірус]

Відавочна, што А 
памерла выключна 

па прычыне 
н-віруса

Імаверна, што А 
памерла ад іншай 
прычыны, чым 
н-вірус

Схема 1. CoViD-19: Факты і «шэрая зона»

Табліца 3. Спектр статыстычных скажэнняў у дачыненні да «ковідных» смерцяў

Факт Выясненні
Траплянне ў статыстыку «ковідных смерцяў» (“+” трапляе; “-” не трапляе)

І ІІ ІІІ IV V VI

[Асоба А 
памерла] & 
[У асобы А 
выкрыты  
SARS-CoV-2]

  

Відавочна, што А памерла ад іншай 
прычыны, чым н-вірус. + - - - - -

Імаверна, што А памерла ад іншай 
прычыны, чым н-вірус. + + - - - -

[Магчыма, што А памерла ад н-віруса] 
& [Магчыма, што А памерла ад іншай 
прычыны, чым н-вірус]

+ + + - - -

Імаверна, што А памерла ад н-віруса. + + + + - -

Відавочна, што А памерла ад н-віруса. + + + + + -

На базе гэтай схемы можам выдзеліць пяць тыпаў статы-
стычных скажэнняў:

(а) Наўмысная фальсіфікацыя на карысць заніжэння колькас-
ці «ковідных» смерцяў: сітуацыя VI.

(б) Наўмысная фальсіфікацыя на карысць завышэння коль-
касці «ковідных» смерцяў: сітуацыя І.

(в) Наўмыснае скажэнне на карысць заніжэння колькасці 
«ковідных» смерцяў: сітуацыя V

(г) Наўмыснае скажэнне на карысць завышэння колькасці 
«ковідных» смерцяў: сітуацыя ІI.

(д) Непераадольная «шэрая зона» – фактар ненаўмысных 
скажэнняў: сітуацыя III і IV.
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Цяпер можам глянуць на дапушчэнне (3) праз прызму прад-
стаўленых вышэй удакладненняў. На іх фоне можам зразу-
мець, у чым праблема асноўнага аргумента ў падтрымку гэтага 
дапушчэння, а менавіта: У большасці іншых краін паказнік 
смяротнасці выпадкаў нашмат вышэйшы. З улікам існаван-
ня «шэрай зоны» нельга выключаць, што ў многіх краінах мае 
месца – наўмыснае або ненаўмыснае – скажэнне на карысць 
завышэння колькасці «ковідных» смерцяў. Пасля ўвядзен-
ня мераў, якія азначалі абмежаванне грамадзянскіх і асабі-
стых свабод, магло займець месца скажэнне пацверджання 
(confirmation bias), калі нават малаімаверныя выясненні выка-
рыстоўваюцца для пацверджання слушнасці абранай стратэгіі. 
Такім чынам, беручы папраўку на магчымасць скажэнняў у 
беларускай статыстыцы, трэба браць папраўку на скажэнні і ў 
статыстыках іншых краін.

Падагульненне  
і высновы

1. Практычна ўсе краіны, у тым ліку і Беларусь, яшчэ далё-
кія ад парога калектыўнага імунітэту супраць SARS-CoV-2, што 
азначае неабходнасць захавання гатоўнасці службаў аховы 
здароўя і супрацьінфекцыйных мер. 

2. Лятальнасць новага каронавіруса у Еўропе не перавышае 
1,5%; а большасць даследванняў/рапартаў ацэньвае яго ў раё-
не 0,3-0,7%. 

3. У ходзе чытання нацыянальных статыстык па колькасці 
выпадкаў інфікаваных варта памятаць, што яны заўсёды адлю-
строўваюць толькі зарэгістраваныя выпадкі. А зарэгістрава-
ныя выпадкі – гэта заўсёды толькі частка ўсіх інфікаваных, 
прычым гэтая няўлічаная частка амаль заўжды большая за ўлі-
чаную.

4. У ходзе чытання статыстык па колькасці «ковідных» смер-
цяў трэба браць папраўку на тое, што існуе «шэрая зона», калі 
немагчыма з дастатковай дозай упэўненасці акрэсліць прычын-
на-выніковую сувязь паміж інфекцыяй і смерцю. Гэтая шэрая 
зона можа стаць (і, хутчэй за ўсё, становіцца) фактарам розных 
скажэнняў: як у напрамку заніжэння колькасці ковідных смер-
цяў, так і ў напрамку іх завышэння.
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5. Вынесены ў загаловак адказ на пытанне Калектыўны 
імунітэт або смерць? – «Ні адно, ні другое» трэба ўспрымаць 
як тыповае для тытулаў мыслёвае скарачэнне. Поўная версія 
гэтага пасылку павінна гучаць так: з аднаго боку, калектыўны 
імунітэт супраць новага каронавіруса пакуль што здабыты 
толькі на мінімальным узроўні – і гэта мала суцешная навіна. 
З другога боку – смяротнасць інфекцыі нашмат меншая, чым 
пачаткова меркавалася10 – гэта павінна напаўняць нас добрай 
надзеяй. 

Процідзеянне распаўсюду інфекцыі застаецца важным імпе-
ратывам, але яно будзе больш эфектыўным, калі будзем дзей-
нічаць па магчымасці спакойна і скаардынавана, без лішніх 
эмоцый і ўзаемных падазрэнняў.

10 На этапе абвяшчэння пандэміі і ўвядзення карантынаў пунтам аднясення была лічба 3,4% 
як паказнік смяротнасці. Зараз можам з высокай дозай упэўненасцю сцвярджаць, што па-
казнік смяротнасці інфекцыі не перавышае 1,5%; цалкам імаверна, што месціцца ў раёне 
0,3 – 0,7%.

Гласарый
CoViD-19 – хвароба, выкліканая SARS-CoV-2.

SARS-CoV-2 – каронавірус другога тыпу, які выклікае (у тым 
ліку) цяжкі рэспіраторны дыстрэс-сіндром.

Калектыўны імунітэт (herd immunity) – сітуацыя, калі ў па-
пуляцыі існуе выразная прапорцыя асобаў, імунных (не ўспры-
мальных) да пэўнай інфекцыі, што робіць усю папуляцыю імун-
най да дадзенай інфекцыі. Вызначаецца парогам калектыўнага 
імунітэту – працэнтам насельніцтва, якое перанесла інфекцыю, 
ці атрымала вакцыну ад яе. 

ПЛР – палімеразная ланцуговая рэакцыя (анг. Polimerase 
Chain Reaction – PCR, рус. полимеразная цепная реакция – 
ПЦР) – метад ідэнтыфікацыі нуклеінавай кіслаты (ДНК, РНК) у 
матэрыяле, які даследуецца. 

РНК – рыбануклеінавая кіслата – пераносчык інфармацыі з 
генамі віруса.
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інтарэсаў: каштоўнасныя трансфармацыі, 
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Аб праекце
У адказ на этычныя і грамадска-палітычныя выклікі, спарод-

жаныя імклівым распаўсюдам віруса SARS-CoV-2, на пачатку 
траўня 2020 года каманда BISS запусціла праект «Covid19. Ап-
тымальныя рашэнні ў сітуацыі непрадказальнасці» (скарочана: 

BISS CovidResearch). Мэты праекта: 1) аналіз розных стратэгій 
барацьбы з каронавіруснай пандэміяй, 2) ацэнка кароткатэр-
міновых і доўгатэрміновых рызыкаў гэтых стратэгій; 3) выпра-
цоўка практычных рэкамендацый; 4) спрыянне гарызанталь-
най салідарнасці ў пераадоленні наступстваў пандэміі. 

У галоўным фокусе знаходзіцца сітуацыя ў Беларусі, але 
аналізуем яе з улікам глабальнага кантэксту. 

Сайт праекта: http://covidresearch.by/ 

Пра BISS
Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў (BISS) – гэта 

беларускі think tank, які быў заснаваны ў 2007 годзе групай 
выбітных навукоўцаў і грамадскіх дзеячаў. Асноўная яго місія – 
вывучэнне грамадска-палітычных працэсаў з гледзішча іх доў-
гатэрміновага (стратэгічнага) значэння, а таксама прасоўванне 
ў Беларусі этасу адкрытага грамадства.

На дадзены момант, апроч рэалізацыі CovidResearch, інсты-
тут удзельнічае ў праекце «Годна» (даследніцка-асветніцкая 
кампанія па ўзмацненню нацыянальнай свядомасці), правод-
зіць даследаванні ў абшары каштоўнасных трансфармацый, 
ладзіць трэнінгі па крытычным мысленні і аналізуе бягучыя 
палітычныя падзеі. 

Сайт інстытута: https://belinstitute.com/ 
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