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آمار جهانی همه گیری کووید-1۹؛

 بیش از ۵۴۰ هزار نفر قربانی کرونا
شمار مبتالیان و قربانیان کروناویروس در جهان 
براساس آخرین  و  افزایش است  به  همچنان رو 
آمارها، شمار مبتالیان این بیماری ۱۱ میلیون و ۷۴۰ 

هزار و ۱۰۵ نفر شده است. 
به گزارش سپید، روند افزایش آمار مبتالیان به بیماری 
کووید-۱۹ که تاکنون در ۲۱۳ کشور و منطقه در 
جهان شیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان 

در دنیا قربانی می گیرد. 
تازه ترین آمارها حاکی از آن است که شمار قربانیان 
کروناویروس جدید در جهان به ۵۴۰ هزار و ۶۷۷ 
نفر رسیده و تاکنون ابتالی ۱۱ میلیون و ۷۴۰ هزار و 

۱۰۵ نفر به این بیماری نیز تأیید شده است. 
هم چنین بنابر تازه ترین آمارها تاکنون شش میلیون 
و ۷۳۶ هزار و ۳۹۱ نفر از بیماران مبتال به کووید-

۱۹بهبود یافته اند. 
از میان چهار میلیون و ۴۶۳ هزار و ۳۷ مورد ابتالی 
فعال در سراسر جهان، ۹۹ درصد موارد یعنی چهار 
میلیون و ۴۰۵ هزار و ۵۵  نفر وضعیت خفیف داشته 
و تنها ۵۷ هزار و ۹۸۲ مورد معادل یک درصد از کل 

موارد در وضعیت وخیم قرار دارند. 
هم چنین از هفت میلیون و ۲۷۷ هزار و ۶۸ پرونده 
مختومه بیماران مبتال به کرونا شش میلیون و ۷۳۶ 
هزار و ۳۹۱ نفر معادل ۹۳ درصد از موارد بهبود یافته 
و ۵۴۰ هزار و ۶۷۷ نفر معادل هفت درصد از موارد 

جان خود را از دست داده اند. 

آمریکا همچنان درصدر فهرست کشورهای درگیر با 
بیماری کووید-۱۹ قرار داشته و بیشترین آمار قربانیان و 
مبتالیان به این بیماری را به خود اختصاص داده است. 
از سوی دیگر برزیل و هند به لحاظ تعداد مبتالیان به 
ترتیب در رتبه های دوم و سوم جای گرفتند و برزیل 
و انگلیس نیز پس از آمریکا بیشترین شمار قربانیان 
ناشی از کروناویروس را به خود اختصاص داده اند. 
بنا بر گزارش پایگاه اطالع رسانی »ورلداُمتر«، تعداد 
مبتالیان و قربانیان این بیماری در کشورهایی که بنا 
بر گزارش های رسمی باالترین آمارها را داشته اند تا 
لحظه انتشار این خبر به ترتیب به شرح زیر است: 
۱. آمریکا سه میلیون و ۴۰ هزار و ۸۳۳ مبتال، ۱۳۲ 

هزار و ۹۷۹ قربانی
۲.   برزیل یک میلیون و ۶۲۶ هزار و ۷۱ مبتال، ۶۵ 

هزار و ۵۵۶ قربانی
۳. هند ۷۲۰ هزار و ۳۴۶ مبتال، ۲۰ هزار و ۱۷۴ قربانی
۴.   روسیه ۶۸۷ هزار و ۸۶۲ مبتال، ۱۰ هزار و 

۲۹۶ قربانی
۵. پرو ۳۰۵ هزار و ۷۰۳ مبتال، ۱۰ هزار و ۷۷۲ قربانی
۶. اسپانیا ۲۹۸ هزار و ۸۶۹ مبتال، ۲۸ هزار و ۳۸۸ قربانی

۷. شیلی ۲۹۸ هزار و ۵۵۷ مبتال، ۶۳۸۴ قربانی
۸. انگلیس ۲۸۵ هزار و ۷۶۸ مبتال، ۴۴ هزار و ۲۳۶ قربانی
۹. مکزیک ۲۶۱ هزار و ۷۵۰ مبتال، ۳۱ هزار و ۱۱۹ قربانی
۱۰. ایران ۲۴۳ هزار و ۵۱ مبتال، ۱۱ هزار و ۷۳۱ قربانی

پس از آن کشورهای ایتالیا با ۲۴۱ هزار و ۸۱۹ 
مبتال، پاکستان با ۲۳۱ هزار و ۸۱۸ مبتال، عربستان 
سعودی با ۲۱۳ هزار و ۷۱۶ مبتال، ترکیه با ۲۰۶ 
هزار و ۸۴۴ مبتال،   آفریقای جنوبی با ۲۰۵ هزار 
و ۷۲۱ مبتال، آلمان با ۱۹۸ هزار و ۵۷ مبتال، فرانسه 
با ۱۶۸ هزار و ۳۳۵ مبتال، بنگالدش با ۱۶۵ هزار و 
۶۱۸ هزار مبتال، کلمبیا با ۱۲۰ هزار و ۲۸۱ مبتال، 
کانادا با ۱۰۵ هزار و ۹۳۵ مبتال و قطر با ۱۰۰ هزار 
و ۳۴۵ مبتال تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار مبتال به کرونا 

را گزارش داده اند. 
سپس چین با ۸۳ هزار و ۵۶۵ مبتال، آرژانتین با ۸۰ 
هزار و ۴۴۷ مبتال، مصر با ۷۶ هزار و ۲۲۲ مبتال، 
سوئد با ۷۳ هزار و ۶۱ مبتال، اندونزی با ۶۴ هزار و 
۹۵۸ مبتال، بالروس با ۶۳ هزار و ۸۰۴ مبتال، اکوادور 
با ۶۲ هزار و ۳۸۰ مبتال، عراق با ۶۲ هزار و ۲۷۵ 
مبتال، بلژیک با ۶۲ هزار و ۱۶ مبتال، امارات متحده 
عربی با ۵۲ هزار و ۶۸ مبتال، هلند با ۵۰ هزار و ۶۵۷ 
مبتال و کویت با ۵۰ هزار و ۶۴۴ مبتال بیش از ۵۰ 

هزار مورد ابتال را تاکنون ثبت کرده اند. 
عمان،  اوکراین،  قزاقستان،  کشورهای  همچنین 
سنگاپور، فیلیپین، پرتغال، بولیوی، پاناما، جمهوری 
دومینیکن، لهستان، افغانستان، سوئیس، سرزمین های 
اشغالی، بحرین، رومانی، نیجریه، ارمنستان، ایرلند، 
هندوراس، گواتماال، آذربایجان و غنا بیش از ۲۰ هزار 

مبتال را تاکنون ثبت کرده اند.ایسنا

کارشناس ارشد بیماری های عفونی در ایاالت متحده آمریکا هشدار 
داد: »ما هنوز در مرحله سخت و جدی از موج نخست بیماری 

کووید-۱۹ قرار داریم.«
به گزارش سپید، »آنتونی فائوچی« هشدار داد: »کشور در شرایط 
جدی و خطرناکی قرار دارد که بخشی از آن به دلیل بازگشایی 

و تسهیل سریع محدودیت های کرونایی است.« 

به گفته مقامات آمریکایی به طور میانگین روزانه حدود ۲۰ هزار 
مورد جدید ابتال به بیماری کووید-۱۹ در این کشور گزارش می شود. 
همچنین مجموعه ای از شرایط در کنار اقدام برخی از ایالت ها 
و شهرها به منظور بازگشایی و رفع سریع و مرحله بندی نشده 
محدودیت ها، موجب وخیم تر شدن وضعیت شد به گونه ای 
که در حال حاضر رکورد شناسایی مبتالیان جدید شکسته 

شده و به بیش از ۵۷ هزار مورد رسیده است. 
با  مقابله  کارگروه  ان، عضو  ان  به گزارش شبکه خبری سی 
کروناویروس در ایاالت متحده تاکید کرد: »در این شرایط است 
که در مدت زمان کوتاهی تعداد موارد ابتال دو برابر افزایش پیدا 
کرده و اکنون در وضعیت سخت و شدید موج نخست بیماری 

قرار داریم.«ایسنا

هشدار کارشناس ارشد بیماری های عفونی در ایاالت متحده: 

آمریکا در مرحله سختی از موج اوِل همه گیرِی کروناست

خبـر

شماره ۱۶۹۲ ۱۸ تیـر ۱۳۹۹

گروهی از متخصصان علوم پزشکی در اسپانیا در یک مطالعه 
جدید مدعی شدند که ممکن است مصونیت جمعی در برابر 

کروناویروِس عامل کووید ۱۹ دست نیافتنی باشد. 
به گزارش سپید، این متخصصان در بررسی های خود دریافتند 
آنچه که مصونیت جمعی در برابر کروناویروس جدید خوانده 

می شود دست یافتنی نیست. 
در این بررسی مشخص شد که تنها در بدن پنج درصد از مردم 
اسپانیا سه ماه پس از به اوج رسیدن همه گیری بیماری کووید-۱۹ 

آنتی بادی تشکیل شده است. 
محققان با بیان اینکه تنها در پنج درصد از جمعیت اسپانیا که به 

کروناویروس جدید آلوده شده بودند آنتی بادی تولید شده است، 
اظهار داشتند: »این رقم نشان می دهد ۹۵ درصد از مردم این کشور 

با خطر ابتال به بیماری کووید-۱۹ روبرو هستند.«
از سال ها قبل کارشناسان سالمت عمومی هشدار داده اند که واکسن 
نه تنها تک تک افراد بلکه کل جامعه را با ایجاد وضعیتی موسوم 
به ایمنی جمعی در برابر بیماری ها مصون می کند. این در شرایطی 
میسر می شود که اکثریت یک جامعه بین ۸۰ تا ۹۵ درصد در برابر 
عامل بیماری زا مصون شده باشند به طوری که امکان همه گیری 
آن وجود نداشته باشد. بنابراین، افرادی که قادر به واکسیناسیون 
نیستند یا در معرض بیماری شدید قرار دارند در برابر عامل بیمارزا 

مصون می شوند. 
اما در حال حاضر در مورد کووید ۱۹ محققان اسپانیایی اظهار 
داشتند: »ممکن است میزان محتمل مصونیت دسته جمعی پایین 

باشد اما ما هنوز به آن هم نزدیک نیستیم.«
برخی کارشناسان تخمین زده اند که وجود پاتوژن در ۶۰ درصد 
از جمعیت به مفهوم مصونیت دسته جمعی است اما تا رسیدن به 

این عدد نیز فاصله زیادی وجود دارد. 
به گزارش روزنامه دیلی میل، به نظر می رسد این استراتژی در 
انگلیس به کار گرفته شده تا با ایجاد مصونیت دسته جمعی و عدم 

اعمال محدودیت، ویروس را از جامعه دور کنند.ایسنا

یک مطالعه در اسپانیا نشان داد
احتمال عدم دستیابی به ایمنی جمعی در برابر کرونا


