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Không biết có ai dành chút thời giờ để vào CDC website xem số tử vong gây ra bởi Covid-19 và bởi các bệnh 
khác, đã được CDC update hàng tuần cho mổi tiểu bang? 
Riêng tôi hôm nay có chút thời giờ rảnh nên đã tò mò tìm vào link CDC dưới đây để tìm hiểu, so sánh tử vong 
do Covid-19 gây ra với số người chết vì bệnh khác. Quý vị cũng có thể vào link này để tự xem các con số do 
chính CDC đang tải. 
 

https://data.cdc.gov/NCHS/Weekly-Counts-of-Deaths-by-State-and-Select-
Causes/muzy-jte6 

 

Theo data thống kê do CDC, ở tiểu bang California trong đầu tuần tháng 2 khi Covid-19 chưa xuất hiện cho 
thấy hằng tuần tổng số người chết vì All cause lên khoảng 5682 người trong Natural cause = 5288, Malignant 
neoplasm= 1230, Diabete = 204, Alzheimer = 336, Influenza =173, Heart disease = 1346, Celebrovascular= 
345, Covid-19 = 0 
 
Vào tháng 7 (tuần lể July 18), khi dịch Covid-19 gây tử vong cao nhất ở California, data cho thấy: số tử vong 
trong tuần All cause= 6191, Natural cause= 5906, Malignant neoplasm = 1116 , Diabete= 205, Alzheimer= 
342, Inlfuenza= 93, Heart disease= 1134 Celebrovascular= 307, Covid-19 = 988 (16% of natural cause) 
 
Thống kê mới nhất cho toàn xứ Mỹ trong tuần lễ (10-03) số người chết: 
 
All cause: 37638,  
Natural cause: 36063,  
Malignant neoplasm= 7865 
Diabete= 1047 
Alzheimer= 1079 
Influenza= 476  
Chronicle lower Respiratory= 1712 
Heart disease= 7828 
Celebrospinal =1950 

Covid-19 = 1618 (4% of natural cause) 
 
Riêng tại California cũng trong tuần lể (10-03)  
  
All cause= 3845  
Natural cause=3724 
Malignant neoplasm=842 
Diabete= 147 
Alzheimer= 309 
Influenza= 60 
Chronicle lower respiratory= 158 
Heart disease= 748 
Celebrospinal= 247 
Covid-19 = 129 (3.5% of natural cause) 
 
Dưa vào các data của CDC trên ta thấy số tử vong do Covid-19 gây ra chỉ bằng khoảng 3-4% (và 16% (khi 
dịch đang lên cao nhất)  
So với số người chết vì natural cause, số người chết vì Covid 19 ít hơn số người chết vì bệnh tim (heart 
disease, bệnh khối u cấp tính (?) Malignant neoplasm.  
 
Như vậy Covid-19 có thật sự quá kinh khủng như mọi chúng ta đã lo ngại từ trước đến giờ.  

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdata.cdc.gov%2FNCHS%2FWeekly-Counts-of-Deaths-by-State-and-Select-Causes%2Fmuzy-jte6&data=04%7C01%7C%7C4a8e5fdbf2504d5563d408d871f0fa8d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637384627088623544%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BJpAPlCt5fwRkikt7GR5wecF9zPxKiipTupHMN20C6Y%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdata.cdc.gov%2FNCHS%2FWeekly-Counts-of-Deaths-by-State-and-Select-Causes%2Fmuzy-jte6&data=04%7C01%7C%7C4a8e5fdbf2504d5563d408d871f0fa8d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637384627088623544%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BJpAPlCt5fwRkikt7GR5wecF9zPxKiipTupHMN20C6Y%3D&reserved=0


 Nếu trong một tuần lể số người chết vì bệnh tim có thể lên đến 7828 người, bệnh cancer 7865 người, 
bệnh cúm Influenza 476 người… thì với số tử vong 1618 người do Covid-19 gây ra (3% so với chết 
natural hay chỉ bằng 1/5 số người chết vì bệnh tim)  thì tại sao chúng ta phải bị khủng hoảng mà 
đóng cửa tất cả kinh tế, học hành, hoạt động, buôn bán, sinh nhai của cả một xứ ?  

 

 Nếu như các bệnh tim, phổi, cancer, diabete, flu v…v… mà đã từ lâu có vô số khoa học gia, công ty 
Dược phẫm đã bỏ bao nhiêu tiền bạc, công sức để nghiên cứu, tìm thuốc chửa mà vẩn còn hàng ngàn 
người chết mổi tuần thì tại sao phải đóng cửa vì Covid-19 khi số tử vong còn ít hơn so với các bệnh 
khác?  
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