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آمار جهانی همه گیری کووید-۱9؛

نزدیک به ۶۵ هزار قربانی کرونا در جهان، آمریکا و اسپانیا با باالترین شمار مبتالیان
آمارهای رسمی حاکی از آن است که شمار مبتالیان 
به کووید-19 در سراسر جهان همچنان رو به افزایش 
بوده و چند روزی است که به بیش از یک میلیون 

نفر رسیده است.
به گزارش سپیدآنالین به نقل از ایسنا، کروناویروس 
جدید که عامل بروز بیماری کووید-19 است، اولین 
بار در ماه دسامبر در چین گزارش شد و در حال 
حاضر به 206 کشور و منطقه از سراسر جهان گسترش 
پیدا کرده است. تا لحظه انتشار این خبر شمار کلی 
مبتالیان به کووید-19 در جهان یک میلیون و 202 
هزار و 43۵ نفر بوده که 64 هزار و 729 نفر از آن ها 
جان باخته و 246 هزار و 638 نفر نیز بهبود یافته اند.

به طور کلی در جهان 891 هزار و 68 مورد ابتالی 
فعال به کروناویروس جدید وجود دارد که از این 
میان 848 هزار و 778 مورد معادل 9۵ درصد از این 
موارد وضعیت خفیف داشته و تنها 42 هزار و 290 
مورد معادل ۵ درصد در وضعیت وخیمی قرار دارند.

همچنین تاکنون پرونده 311 هزار و 367 مورد از 
مبتالیان بسته شده است که از این میان 246 هزار و 
638 مورد معادل 79 درصد از این موارد بهبود یافته 
و 64 هزار و 729 نفر معادل 21 درصد نیز جان خود 

را از دست داده اند.
ایاالت متحده آمریکا با 311 هزار و 63۵ مورد ابتال 
و 84۵4 قربانی در صدر فهرست مبتالیان جهانی 
قرار گرفته است. 14 هزار و 83۵ نفر از مبتالیان این 

کشور نیز بهبود یافته اند.
اسپانیا با افزایش شمار مبتالیان و ثبت 126 هزار و 

168 مورد ابتال با پشت سر گذاشتن ایتالیا در رتبه 
دوم فهرست مبتالیان جهانی کرونا قرار گرفته است. 
تاکنون 11 هزار و 947 نفر از مبتالیان این کشور 
جان خود را از دست داده و 34 هزار و 219 نفر 

نیز بهبود یافته اند.
ایتالیا نیز 124 هزار و 632 مورد ابتال را به ثبت رسانده 
که از این میان 1۵ هزار و 362 نفر جان خود را از 
دست داده و 20 هزار و 996 نفر بهبود پیدا کرده اند.
در آلمان نیز شمار مبتالیان 96 هزار و 92 نفر اعالم 
شده که از این تعداد 1444 نفر جان باخته و 26 هزار 

و 400 نفر نیز بهبود یافته اند.
فرانسه نیز دیگر کشور اروپایی است که شمار مبتالیان 

به کروناویروس جدید در آن باال بوده است. این 
کشور با ثبت 89 هزار و 9۵3 مورد ابتال در رتبه 
پنجم فهرست مبتالیان جهانی قرار گرفته است. از 
این میان تاکنون 7۵60 نفر جان باخته و 1۵ هزار و 

438 نفر بهبود پیدا کرده اند.
چین که اعالم کرده شیوع کروناویروس را تا حد 
زیادی کنترل کرده تاکنون 81 هزار و 669 مورد ابتال 
به کووید-19 را گزارش کرده که از این میان 3329 
نفر جان خود را از دست داده و 76 هزار و 964 نفر 

نیز بهبود پیدا کرده اند.
همچنین در ایران تاکنون ابتالی ۵۵ هزار و 743 نفر 
تایید شده است که از این میان 34۵2 نفر جان خود را 

از دست داده و 19 هزار و 736 نفر نیز بهبود یافته اند.
در انگلیس نیز 41 هزار و 903 نفر تاکنون به این 
ویروس مبتال شده اند که 4313 نفر از آن ها جان 

باخته و 13۵ نفر بهبود یافته اند.
ترکیه هم تاکنون ابتالی 23 هزار و 934 نفر را به 
بیماری کووید-19 اعالم کرده که از این میان ۵01 

نفر جان باخته و 786 نفر نیز بهبود یافته اند.
همچنین سوئیس با 20 هزار و ۵0۵ مبتال و 666 قربانی، 
بلژیک با 18 هزار و 431 مبتال و 1283 قربانی و هلند 
با 16 هزار و 627 مبتال و 16۵1 قربانی از کشورهای 
اروپایی با میزان شیوع گسترده محسوب می شوند.

بنا بر آمارهای سایت »ورلداُمتر«، کانادا با 13 هزار 
و 912 مبتال و 231 قربانی، اتریش با 11 هزار و 
781 مبتال و 186 قربانی، پرتغال با 10 هزار و ۵24 
مبتال و 266 قربانی، برزیل با 10 هزار و 360 مبتال 
و 44۵ قربانی، کره جنوبی با 10 هزار و 237 مبتال 
و 183 قربانی و سرزمین های اشغالی با 78۵1 مبتال 
و 44 قربانی از دیگر کشورها با میزان شیوع باالی 

کروناویروس جدید هستند. 
همچنین به گزارش شبکه خبری CNN، در ژاپن 
طی مدت 24 ساعت تعداد 336 مورد جدید ابتال 
به بیماری کووید-19 شناسایی شده که 118 مورد 
آن تنها در توکیو گزارش شده است. همچنین به 
آمار مرگ و میر یک مورد اضافه شده است. حدود 
4000 مورد ابتال به بیماری کووید-19 در این کشور 
شناسایی شده که از این تعداد 81 نفر جان خود را 

از دست داده اند.

رئیس انستیتو پاستور ایران از فعالیت شبکه آزمایشگاهی 
با 9۵ آزمایشگاه برای شناسایی مبتالیان به کرونا خبر داد.

به گزارش سپید، علیرضا بیگلری در گفت وگویی تلویزیونی 
گفت: »انستیتو پاستور در صد سال فعالیت خودش یار 
دیرینه مردم بوده است و در بحران شیوع کرونا هم خدمات 
ارزنده ای به مردم ارائه کرد.« وی ادامه داد: »روزهای اولی 
که بیماری در چین آغاز شد ما شروع به طراحی کیت  و 
طراحی شبکه آزمایشگاهی را آغاز کردیم و همان شبی که 
در قم نمونه هایی دیده شد در قم و اراک آزمایشگاه هایی 
راه اندازی شد.« بیگلری خاطرنشان کرد: »امروز در کل کشور 
یک شبکه آزمایشگاهی ایجاد شده و 9۵ آزمایشگاه در کل 
کشور به تشخیص نمونه های کرونایی اقدام می کنند.« رئیس 
انستیتو پاستور ایران گفت: »با توجه به اینکه الزم بود نمونه ها 
در همان استان ها بررسی و تشخیص داده شود و نمونه ها به 
تهران ارسال نشود، شبکه ای طراحی شد که در هر استان یک 
یا دو آزمایشگاه وجود داشته باشد.« وی افزود: »با توجه به 
اینکه این شبکه در روزهای اول هم از بابت تعداد کیت و 
آزمایشگاه کمبودهایی داشت، اما روزانه می توانستیم 2۵00 

تست انجام دهیم.«
بیلگری گفت: »در روزهای اول فقط می توانستیم در کل 
کشور ۵ هزار نمونه را تست کنیم، اما امروز بیش از 1۵ هزار 
نمونه در روز می توانیم آزمایش کنیم که این به دست آوردن 
یک فرصت در دل یک تهدید بود.« رئیس انستیتو پاستور 

ایران ادامه داد: »ما به سمت آزمایش هایی رفتیم که بیس 
آنها ژنتیکی است و در این رابطه به دو نکته مهم باید توجه 
کرد اوال دانش فنی و ثانیا تجهیزات.« وی خاطرنشان کرد: 
»ما به کیت های تشخیصی نیاز داشتیم در حالی که روزهای 
اول کیت ها کم بودند و ما از طرفی هم تحریم بودیم، اما با 
وجود این تحریم ها توانستیم کیت بومی خودمان را طراحی 
کنیم.« بیگلری گفت: »ما یک ماه قبل حتی تصورش را هم 
نداشتیم که بتوانیم این تعداد تست در روز بگیریم، اما خدا 
رو شکر توان جوانان این مرز و بوم ما را به این نقطه رسید 
و امروز ۵ شرکت دانش بنیان کیت تولید می کنند.« رئیس 
انستیتو پاستور ایران در پاسخ به این سوال که تولید مدت 
آزمایش چقدر است، گفت: »کل پروسه آزمایش نباید بیشتر 
از 12 ساعت طول بکشد، اما برای زمانی که شما نمونه هایتان 
چند عدد باشد، اما وقتی شما با نمونه های زیادی مواجه 
می شوید زمان بر می شود ولی امروز ظرف 24 ساعت ما 

جواب ها را اعالم می کنیم.« 

رئیس انستیتو پاستور ایران خبر داد؛

فعالیت  95 آزمایشگاه در حوزه تشخیص تست های کرونا

خبـر
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رئیس بیمارستان مسیح دانشوری گفت: »داروی فاوپیراویر با رعایت موازین 
قانونی و تایید کمیته اخالق در اختیار بیمارستان مسیح دانشوری برای درمان 
بیماران کرونا قرار گرفته است.« به گزارش سپید، علی اکبر والیتی در اولین 
حضور خود پس از بهبودی در بیمارستان مسیح دانشوری و اولین جلسه 
شورای علمی این مرکز در سال 1399، با پزشکان، پرستاران و کادر درمانی 
دیدار و ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و سال جدید، از زحمات و تالش های 
دلسوزانه و شبانه روزی آنها تقدیر کرد. در این دیدار، والیتی با تشریح شرایط 
موجود و ضرورت توجه حداکثری به ارائه خدمات به بیماران کرونایی با 
بسیج تمام امکانات گفت: »بیمارستان مسیح دانشوری با همراهی تمامی 
کادر درمانی و پرسنل خود به عنوان خط مقدم مبارزه با کرونا از ابتدایی ترین 
ساعات در کنار مردم ایستاد و با اهتمام و تالش خستگی ناپذیر کماکان در 
حال ارائه خدمات به مردم شریف است و امیدواریم به زودی شاهد شکست 
کرونا باشیم.« وی ضمن تقدیر و تشکر از تالش و پشتکار شبانه روزی 
مدافعان سالمت افزود: »خوشبختانه در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی برای اولین بار در ایران داروی فاوپیراویر ساخته شد 
و با رعایت موازین قانونی و تایید کمیته اخالق در اختیار بیمارستان مسیح 
دانشوری برای درمان بیماران کرونا قرار گرفته است.« والیتی با تاکید بر اینکه 
بیمارستان هیچ مبلغی جهت درمان بیماران کرونایی دریافت نمی کند و  با 
تمام امکانات در خدمت مردم شریف است، افزود: »از ابتدا و در هماهنگی 
کامل با وزارت بهداشت، اقدامات مربوطه انجام شد و از وزیر بهداشت 

و همکاران ایشان به دلیل همراهی های به عمل آمده نیز تشکر می کنیم.«

والیتی اعالم کرد؛

استفاده از داروی »فاوپیراویر«
 با رعایت موازین قانونی


