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آمار جهانی همه گیری کووید-۱۹؛

پرو، ترکیه را پشت سر گذاشت
کووید  بیماری  به  مبتالیان  آمار  افزایش  روند 
۱۹ که تاکنون در ۲۱۳ کشور و منطقه در جهان 
شیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان از 

میان مبتالیانش قربانی می گیرد. 
به گزارش سپید، تازه ترین آمارها حاکی از آن 
جدید،  کروناویروس  قربانیان  شمار  که  است 
عامل بیماری کووید ۱۹ به ۳۷۳ هزار و ۹۶۱ نفر 
رسیده و تاکنون ابتالی شش میلیون و ۲۶۷ هزار 
و ۴۸۸ نفر نیز به این بیماری تأیید شده است.
همچنین بنابر تازه ترین آمارها تاکنون دو میلیون 
و ۸۴۷ هزار و ۵۷۱ نفر از بیماران مبتال به کووید 

۱۹ بهبود یافته اند.
در چندین کشور گزارش ها حاکی از افزایش تعداد 
بهبودیافتگان این بیماری و روند کاهشی تعداد 
مبتالیان جدید است. همچنین تاکنون در چندین 
محدودیت های  کروناویروس  با  درگیر  کشور 
اعمال شده برای کنترل شیوع این عفونت برداشته 
شده و عالوه بر بازگشایی کسب و کارها، امکان 

سفر و تردد برای افراد فراهم شده است.
کشورهای  فهرست  در صدر  همچنان  آمریکا 
درگیر با بیماری کووید ۱۹ قرار داشته و بیشترین 
به  را  بیماری  این  به  مبتالیان  و  قربانیان  آمار 
آمار  آخرین  طبق  است.  داده  اختصاص  خود 
شمار قربانیان این کشور از ۱۰۶ هزار نفر عبور 

کرده است.
تعداد مبتالیان به بیماری کووید ۱۹ در برزیل با 
سرعت رو به افزایش است و اکنون از ۵۱۴ هزار 
نفر عبور کرده است. این کشور به لحاظ تعداد 
مبتالیان در رتبه دوم قرار گرفته و پس از آن 
روسیه در رتبه سوم جای گرفته است. همچنین 

انگلیس پس از آمریکا بیشترین شمار قربانیان 
اختصاص  خود  به  را  کروناویروس  از  ناشی 

داده است.
»ورلداُمتر«،  اطالع رسانی  پایگاه  بنابرگزارش 
در  بیماری  این  قربانیان  و  مبتالیان  تعداد 
کشورهایی که بنابر گزارش های رسمی باالترین 
آمارها را داشته اند تا لحظه انتشار این خبر به 

ترتیب به شرح زیر است:
۱- ایاالت متحده یک میلیون و ۸۳۷ هزار و 

۱۷۰ مبتال، ۱۰۶ هزار و ۱۹۵ قربانی
هزار   ۲۹ مبتال،   ۹۹۲ و  هزار   ۵۱۴ برزیل   -۲

و ۳۴۱ قربانی
۳- روسیه ۴۰۵ هزار و ۸۴۳ مبتال، ۴۶۹۳ قربانی

هزار   ۲۷ مبتال،   ۵۰۹ و  هزار   ۲۸۶ اسپانیا   -۴
و ۱۲۷ قربانی

۵- انگلیس ۲۷۴ هزار و ۷۶۲ مبتال، ۳۸ هزار 
و ۴۸۹ قربانی

۶- ایتالیا ۲۳۲ هزار و ۹۹۷ مبتال، ۳۳ هزار و 
۴۱۵ قربانی

۷- هند ۱۹۰ هزار و ۶۲۲ مبتال، ۵۴۰۸ قربانی
مبتال، ۲۸ هزار  فرانسه ۱۸۸ هزار و ۸۸۲   -۸

و ۸۰۲ قربانی
۹- آلمان ۱۸۳ هزار و ۴۹۴ مبتال، ۸۶۰۵ قربانی
۱۰- پرو ۱۶۴ هزار و ۴۷۶ مبتال، ۴۵۰۶ قربانی
پس از آن کشورهای ترکیه با ۱۶۳ هزار و ۹۴۲ 
مبتال، ایران با ۱۵۱ هزار و ۴۶۶ مبتال، شیلی با 

۹۹ هزار و ۶۸۸ مبتال، کانادا با ۹۰ هزار و ۹۴۷ 
مبتال، مکزیک با ۹۰ هزار و ۶۶۴ مبتال، عربستان 
سعودی با ۸۵ هزار و ۲۶۱، چین با ۸۳ هزار 
و ۱۷ مبتال، پاکستان با ۷۲ هزار و ۴۶۰ مبتال، 
بلژیک با ۵۸ هزار و ۳۸۱ مبتال و قطر با ۵۶ 
هزار و ۹۱۰ مبتال بیش از ۵۰ هزار مورد ابتال 

را تاکنون ثبت کرده اند.
همچنین کشورهای بنگالدش، هلند، بالروس، 
اکوادور، سوئد، سنگاپور، امارات متحده عربی، 
کلمبیا،  سوئیس،  پرتغال،  جنوبی،  آفریقای 
و  لهستان،  مصر،  ایرلند،  اندونزی،  کویت، 
اوکراین بیش از ۲۰ هزار مبتال را تاکنون ثبت 

کرده اند.ایسنا

ایالت های کالیفرنیا و واشنگتن انجام شده  مطالعه ای که در 
مقامات  از سوی  اولیه  پیش بینی های  که  است  آن  از  حاکی 
بهداشتِی آمریکا، شمار بیماران نیازمند به مراقبت های ویژه و 
مدت زمان بستری آن ها در بیمارستان ها را دست کم گرفته بود. 
به گزارش سپید، هدف اصلی فاصله گذاری اجتماعی و اعمال 
محدودیت های قرنطینه ای در طول همه گیری بیماری کووید-۱۹ 
جلوگیری از فشار بیش از حد به خدمات مراقبت های بهداشتی 

و سیستم های درمانی بوده است.
در ایاالت متحده برای تخمین های اولیه خود در مورد چگونگی 
تأثیر شیوع کرونا بر بیمارستان ها از داده های چین استفاده شد. 
این موضوع با توجه به نحوه متفاوت برخورد کشورها با این 
همه گیری منجربه دست کم گرفتن فشار وارد بر سیستم های 

درمانی در آمریکا شد.
تخمین های مدل سازی با استفاده از داده های بیمارستان های 
چین معموالً فرض می کنند که حدود ۳۰ درصد از بیماران 
ویژه  مراقبت های  به  بیمارستان  در  بستری  به کرونای  مبتال 
تا  برآوردها  که  است  حالی  در  این  دارند.  احتیاج   )ICU(
بیماران  از بین  روز نهم آوریل در آمریکا نشان می دهد که 
بخش  در  بستری  احتمال  متحده  ایاالت  بیمارستان های  در 

مراقبت های ویژه ۴۰.۷ درصد و احتمال مرگ برای بیماران 
مبتال به کرونا ۱۸.۹ درصد بوده است.

هم چنین در چین میانگین مدت بستری در بیمارستان برای 
قربانیان کرونا ۷.۵ روز بوده، در حالی که در ایاالت متحده 
برای  و  بهبودیافتگان ۱۱ روز  برای  بستری  میانگین  آمریکا 

قربانیان ۱۵ روز بوده است.
در  لندن  کالج  امپریال  از  گسترده  سازی  مدل  مطالعه  یک 
برای  بیمارستان  در  بستری  میانگین  می کند  فرض  انگلیس 
بیماران کووید-۱۹ هشت روز است اما مطالعه جدید نشان 
داد که در آمریکا ۲۵ درصد از بیماران ۱۶ روز یا بیشتر در 

بیمارستان بستری بوده اند.
در حالی که دالیل اختالف بین فشار وارد بر بیمارستان ها در 
چین و ایاالت متحده هنوز ناشناخته است، نویسندگان نسبت 
به اتکا به مدل هایی که محققان بر اساس تجربه سایر کشورها 

بنا نهاده اند، هشدار می دهند.
به گفته کارشناسان ، شیوع کروناویروس و تأثیر آن بر روی 
سیستم های مراقبت های بهداشتی در کشورهای مختلف جهان 
متفاوت بوده است. سیستم های بهداشتی متفاوت هستند و 
پاسخگویی محلی موثر است.  بر  آن ها  قابلیت ها و ساختار 

آن ها هم چنین هشدار می دهند که بدون بررسی این جوانب، 
افزایش موارد وخیم ابتال به کرونا ممکن است بیمارستان ها 

را تحت الشعاع قرار دهد.
نیوز تودی، تجزیه  بر گزارش سایت تخصصی مدیکال  بنا 
و تحلیل داده های بیمارستانی هم چنین نشان داده که میزان 
از جمله فاصله گذاری  اقداماتی  از اجرای  انتقال کرونا پس 
اجتماعی بسیار کاهش داشته است و از این رو اقدامات افراد 
واقعًا در کاهش گسترش  نیز می تواند  و گروه های کوچک 

ویروس تأثیر بگذارد.ایسنا

مقامات بهداشتی ایاالت متحده:

تاثیر کرونا بر بیمارستان های آمریکا دست کم گرفته شده است

خبـر

شماره ۱۶۶۴ ۱۳ خرداد ۱۳۹۹


