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سهم باالی مردان در ابتال و مرگ بیماری؛

علتپایینبودنآمارکودکانمبتالبهکروناچیست؟
لحاظ  از  شده  رد  پنومونی های  برخالف 
قطعی  موارد  فراوانی  توزیع  کووید-١٩، 
و  بوده  غیرقرینه  نظر  به  جدید  کروناویروس 
فراوانی بیشتری در گروه های سنی باالتر دارد.
به گزارش سپید، بر اساس روزنگار اپیدمیولوژی 
کووید-١٩ )٢6 اسفندماه( که از سوی وزارت 
بهداشت منتشر شده، در گروه های سنی کمتر 
شده  رد  پنومونِی  موارد  فراوانی  سال،   ٤٠ از 
قطعی  موارد  از  بیشتر  کووید-١٩،  لحاظ  از 
تدریج  به  اما  است؛  کووید-١٩  آزمایشگاهی 
و با افزایش سن، این روند معکوس می شود؛ 
به نحوی که فراوانی نسبی موارد کووید-١٩ 
در گروه های سنی باالتر، بیشتر از موارد منفی 

آزمایشگاهی می شود.
امکان  یافته، می تواند عدم  این  از دالیل  یکی 
ممکن  و  باشد  کودکان  از  نمونه صحیح  تهیه 
است بخشی از موارد منفی در گروه سنی پایین، 
از نوع منفی کاذب باشد. پایین بودن فراوانی 
کووید-١٩ در کودکان، یافته ای است که تاکنون 
در سایر کشورها نیز به آن اشاره شده است و 
علل زمینه ساز آن، نیازمند بررسی های بیشتر است. 
از طرف دیگر، شیوع پنومونی و بروشیولیت در 
کودکان در فصل زمستان دور از ذهن نبوده و نیاز 
به بستری به دنبال پنومونی، در این گروه های 
سنی محتمل است. بر طبق نمودار ذیل بیشترین 
فراوانی سنی بیماران بستری تایید شده در موارد 
قطعی آزمایشگاهی کووید-١٩ را گروه سنی ۵٠ 

تا ۵٩ سال تشکیل می دهند.
این در حالی است که فراوانی بیماری های زمینه ای 
در موارد قطعی آزمایشگاهی کووید-١٩ نشان 
می دهد، وجود حداقل یک بیماری زمینه ای از بین 
موارد بیماری های قلبی، خونی، کبدی، کلیوی، 
اعصاب، نقص ایمنی، آسم، انسداد مزمن ریوی 
و سایر بیماری های مزمن بوده است. نتایج نشان 
با شدت  زمینه ای  بیماری  فراوانی  که  می دهد 

بیماری و پیامد فوت رابطه دارد.

روند ابتال به کروناویروس و فوت ناشی 
از آن در ایران

از سوی دیگر با بررسی های انجام شده بر روی روند 
موارد بیماری با تایید قطعی آزمایشگاهی، از روز 
3٠ بهمن و همزمان با آغاز شیوع بیماری در کشور 
تا روز ٢۵ اسفند ماه،   به ترتیب در روزهای ٢3 و 
١6 اسفند باالترین روند ابتال به بیماری کووید-١٩ 
گزارش شده است. این درحالی است که در همین 
مدت زمان یاد شده بیشترین موارد فوتی ناشی از 
ابتالی قطعی به کروناویروس مربوط به تاریخ ٢۵ 
اسفند ماه است و بررسی های اپیدمیولوژی حکایت از 
آن دارد که متاسفانه روند موارد فوتی در بین بیماران 
قطعی، روندی افزایشی است. بر اساس تحقیقات 
صورت گرفته مشخص شده است در میان مبتالیان 
با تایید قطعی آزمایشگاهی، مردان ۵٧ درصد و زنان 
٤3 درصد سهم دارند. همچنین توزیع جنسی موارد 
فوت شده ناشی از کرونا حاکی از آن است که مردان 
بیش از زنان بر اثر ابتال به کروناویروس جان خود را 
از دست داده اند به شکلی که ۵٩ درصد جانباختگان 

را مردان و ٤١ درصد را زنان تشکیل می دهند.

آمار مبتالیان در ایران و جهان
بر اساس اعالم رسمی وزارت بهداشت تا روز ٢6 
اسفندماه ١٤ هزار و ٩٩١ نفر در کشورمان به بیماری 
کووید-١٩ مبتال شدند که از این میان ٤هزار و ٩٩6 
نفر بهبود یافته و 8۵3 نفر جان خود را از دست 
دادند. همچنین با اعالم سازمان بهداشت جهانی کل 
موارد ابتال در جهان ١6٤ هزار و 8٧3 نفر است که 
در این میان 83هزار و ٧6٠ نفر از موارد ابتال خارج 
از چین بوده اند. از تعداد یاد شده در سطح جهان 

6هزار و ٤٧٠ نفر جان خود را از دست داده اند.
مدیر کل سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد که 
در حال حاضر اروپا با بیشترین تعداد گزارش و 
مرگ نسبت به سایر نقاط جهان به جز کشور 
تبدیل شده است.  بیماری  این  به کانون  چین، 
دکتر تدروس تأکید کرده است  که تجربه چین، 
کره جنوبی، سنگاپور و دیگران به روشنی نشان 
می دهد که شناسایی فعال و پیگیری تماس های 
آنها، همراه با اقدامات اجتماعی انجام شده و بسیج 
جامعه می تواند از گسترش بیماری پیشگیری کرده 

و جان افراد را نجات دهد.

گزارش اپیدمی کووید-۱۹ در کشتی کروز
بنابر اعالم کمیته اپیدمیولوژی کووید-١٩ وزارت 
بهداشت، با شروع اپیدمی کووید-١٩، این بیماری 
 Princess Diamond در کشتی مسافربری کروز
نیز با 3هزار و ٧١١ مسافر به صورت اپیدمی 
اتفاق افتاد. شروع این اپیدمی از مسافری بود 
که در تاریخ ٢٠ ژانویه در یوکوهاما ژاپن سوار 
کشتی شد و در ٢۵ ژانویه در هنگ کنگ کشتی 
را ترک کرد. این مسافر قبل از سوار شدن به 
در  از سفر  پس  و  داشت  کشتی عالئم سرفه 
بیماری وی  هنگ کنگ  در  فوریه  اول   تاریخ 

تشخیص داده شد.
١٠ مورد بعدی بیماری در تاریخ ٤ فوریه پس 
از ورود کشتی به بندر یوکوهاما تشخیص داده 
شد و قرنطینه کشتی با مسافرانش برای ١٤ روز 
در ساحل ژاپن آغاز شد. طی مدت قرنطینه، 
موارد بیماری به سرعت افزایش یافت. تراکم 
باالی جمعیت در فضای نسبتا محدود کشتی 
شرایط مهار بیماری را مشکل تر می کرد. نهایتا 
از میان مسافران کشتی 6٩6 مورد قطعی ابتال و 
٧ مورد مرگ در بین موارد قطعی گزارش شد. 
مسافران بیمار کشتی از ٢8 کشور با بیشترین 
موارد حدود ٩۵ درصد از کشور ژاپن، آمریکا 
١3.٩ درصد، چین ٩.١ درصد، فیلیپین 8.۵ درصد، 
کانادا 8درصد، استرالیا ٧.٧ درصد و هنگ کنگ 

٤.٧ درصد بودند.
به گزارش ایسنا، با توجه به محدود و در دسترس 
بودن بیماران، محاسبات آماری زیادی روی این 
افراد انجام شد.  پیش بینی ها نشان داد در صورت 
عدم مداخله ای خاص، مجموع موارد ابتال طی 
١٠ روز به ١۵١٤ نفر می رسد، اما با توجه به 
مداخالت بهداشتی و کنترلی توسط خدمه کشتی، 
میزان انتقال بیماری را حدود ۵٠درصد کم کرد، 
موارد ابتال نیز پس از ١٠ روز، ٧۵8 نفر محاسبه 
شد. در این کشتی، نسبت افراد بدون عالمت 

١٧.٩ درصد افراد آلوده برآورد شد.

نماینده ویژه وزیر بهداشت و ناظر بر اجرای طرح بسیج ملی 
مبارزه با بیماری کرونا با بیان اینکه در برخی از شهرهای کشور، 
تراکم موارد ابتال به کرونا در مناطقی است که عمدتا افراد فقیر و 
پایین تر از متوسط در آنجا ساکن هستند، گفت: »بر همین اساس 
عالوه بر بسته های کمکی که دولت برای این اقشار در نظر گرفته 

است، خیرین هم می توانند در این حوزه ورود کنند.«
به گزارش سپید، ایرج حریرچی که عازم سفر به استان های شمال 
غربی کشور جهت بررسی وضعیت بیماری کووید-١٩ در این 
استان ها است، در گفت وگو با ایسنا، افزود: »در برخی از شهرهای 
کشور، تراکم موارد ابتال به کرونا در مناطقی است که از نظر 
اقتصادی عمدتا افراد فقیر و پایین تر از متوسط در آنجا ساکن 
هستند؛ همچنین عمدتا تعداد خانه ها نیز تراکم باالتری در این 
مناطق داشته و در محیط اینگونه مناطق هم مردم در نانوایی ها و 

محل با تراکم بیشتری حضور دارند.« وی 
افزود: »این موضوع نشان می دهد که اقدامات 
باید بر این نوع محالتی که تراکم بیشتری 
دارند، متمرکز شود که اقداماتی در حال 
انجام است. از طرفی باید توجه کرد که 
این افراد و سطوح اجتماعی معموال در 
خانه هم امکان ایزوالسیون و جداسازی 
ندارند و ممکن است خانواده خودشان را 
هم به کرونا مبتال کنند.« حریرچی ادامه داد: 

»بر همین اساس مراکز مراقبت های تنفسی و نقاهت گاه هایی ایجاد 
شده تا برای کسانیکه الزم نیست خدمات بیمارستانی دریافت کنند، 
اما باید از سایر اعضای خانواده جدا شوند و امکان جداسازی در 

منزل هم برایشان وجود ندارد، در این مراکز نگهداری شوند. «

معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه 
بنابراین مناطق و محالت محروم در شهرها 
باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند، گفت: 
»در عین حال این افراد هم می توانند از 
نقاهتگاه هایی که ایجاد شده، استفاده کنند.«
وی تاکید کرد: »در عین حال عالوه بر 
بسته های کمکی که دولت برای این اقشار 
در نظر گرفته است، خیرین هم می توانند 
در این حوزه ورود کرده و بر روی این 
اقشار کم درآمد تمرکز بیشتری کنند.« حریرچی همچنین گفت: 
»نقاهت گاه های مراقبت از بیماران کرونایی که نیازی به بستری 
در بیمارستان ندارند، در شهرهایی که تراکم بیماری کووید-١٩ 

بیشتر است، ایجاد شده است.«

معاون کل وزارت بهداشت اعالم کرد؛

تراکم کرونا در محالت فقیرنشین برخی شهرها

خبـر
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