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آمار جهانی همه گیری کووید-1۹؛

بیش از ۱۳ میلیون مبتال به کووید-۱۹ در جهان
رو  همچنان  جهان  در   ۱۹ کووید  قربانیان  و  مبتالیان  شمار 
به  مبتالیان  تعداد  آمار،  آخرین  براساس  و  است  افزایش  به 
نفر   ۸۵۳ و  هزار   ۳۹ و  میلیون   ۱۳ به  هم اکنون  بیماری  این 

رسیده 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 
تاکنون  و  رسیده  نفر   ۶۵۹ و  هزار   ۵۷۱ به  جهان  در  جدید 
نیز  بیماری  این  ابتالی ۱۳ میلیون و ۳۹ هزار و ۸۵۳ نفر به 

تأیید شده است. 
 ۵۸۷ و  میلیون  هفت  تاکنون  آمارها  تازه ترین  بنابر  همچنین 
هزار و ۷۱۶ نفر از بیماران مبتال به کووید-۱۹بهبود یافته اند. 
از میان چهار میلیون و ۸۸۰ هزار و ۴۷۸ مورد ابتالی فعال 
در سراسر جهان، ۹۹ درصد موارد یعنی چهار میلیون و ۸۲۱ 
هزار   ۵۸ تنها  و  داشته اند  خفیف  وضعیت  نفر   ۸۱۸ و  هزار 
وضعیت  در  موارد  کل  از  درصد  یک  معادل  مورد   ۶۶۰ و 

وخیم قرار دارند. 
همچنین از هشت میلیون و ۱۵۹ هزار و ۳۷۵ پرونده مختومه 
بیماران مبتال به کرونا هفت میلیون و ۵۸۷ هزار و ۷۱۶ نفر 
معادل ۹۳ درصد از موارد بهبود یافته و ۵۷۱ هزار و ۶۵۹ 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 
بر گزارش های  بنا  که  در کشورهایی  بیماری  این  قربانیان  و 
این خبر  انتشار  لحظه  تا  داشته اند  را  آمارها  باالترین  رسمی 

به ترتیب به شرح زیر است: 
هزار   ۱۳۷ مبتال،   ۹۹۵ و  هزار   ۴۱۳ و  میلیون  آمریکا سه   .۱

و ۷۸۲ قربانی
۲.   برزیل یک میلیون و ۸۶۶ هزار و ۱۷۶ مبتال، ۷۲ هزار 

و ۱۵۱ قربانی
۳. هند ۸۷۹ هزار و ۴۶۶ مبتال، ۲۳ هزار و ۱۸۷ قربانی

۴.   روسیه ۷۲۷ هزار و ۱۶۲ مبتال، ۱۱ هزار و ۳۳۵ قربانی
۵. پرو ۳۲۶ هزار و ۳۲۶ مبتال، ۱۱ هزار و ۸۷۰ قربانی

۶. شیلی ۳۱۵ هزار و ۴۱ مبتال، ۶۹۷۹ قربانی
۷. اسپانیا ۳۰۰ هزار و ۹۸۸ مبتال، ۲۸ هزار و ۴۰۳ قربانی
۸. مکزیک ۲۹۹ هزار و ۷۵۰ مبتال، ۳۵ هزار و ۶ قربانی

۹. انگلیس ۲۸۹ هزار و ۶۰۳ مبتال، ۴۴ هزار و ۸۱۹ قربانی
۱۰. آفریقای جنوبی۲۷۶ هزار و ۲۴۲ مبتال، ۴۰۷۹ قربانی

پس از آن کشورهای ایران با ۲۵۷ هزار و ۳۰۳ مبتال، پاکستان 
مبتال،   ۶۱ و  هزار   ۲۴۳ با  ایتالیا  مبتال،   ۶۲۵ و  هزار   ۲۵۱ با 
 ۲۱۲ با  ترکیه  مبتال،   ۲۵۹ و  هزار   ۲۳۲ با  سعودی  عربستان 
هزار و ۹۹۳ مبتال، آلمان با ۱۹۹ هزار و ۹۵۰ مبتال، بنگالدش 
با ۱۸۳ هزار و ۷۹۵ مبتال، فرانسه با ۱۷۰ هزار و ۷۵۲ هزار 
مبتال، کلمبیا با ۱۵۰ هزار و ۴۴۵ مبتال، کانادا با ۱۰۷ هزار و 
۵۹۰ مبتال، قطر با ۱۰۳ هزار و ۵۹۸ مبتال و آرژانتین با ۱۰۰ 

کرونا  به  مبتال  هزار   ۱۰۰ از  بیش  تاکنون  مبتال   ۱۶۶ و  هزار 
را گزارش داده اند. 

سپس چین با ۸۳ هزار و ۶۰۲ مبتال، مصر با ۸۲ هزار و ۷۰ 
مبتال، عراق با ۷۷ هزار و ۵۰۶ مبتال، اندونزی با ۷۵ هزار و 
۶۹۹ مبتال، سوئد با ۷۴ هزار و ۸۹۸ مبتال، اکوادور با ۶۷ هزار 
و ۸۷۰ مبتال، بالروس با ۶۴ هزار و ۹۳۲ مبتال، بلژیک با ۶۲ 
هزار و ۷۰۷ مبتال، قزاقستان با ۵۸ هزار و ۲۵۳ مبتال، فیلیپین 
با ۵۶ هزار و ۲۵۹ مبتال، عمان با ۵۶ هزار و ۱۵ مبتال، کویت 
با ۵۴ هزار و ۸۹۴ مبتال، امارات متحده عربی با ۵۴ هزار و 
۸۵۴ مبتال، اوکراین با ۵۳ هزار و ۵۲۱ و هلند با ۵۱ هزار و 
۲۲ مبتال بیش از ۵۰ هزار مورد ابتال را تاکنون ثبت کرده اند. 
به گزارش ایسنا، همچنین کشورهای پرتغال، سنگاپور، بولیوی، 
سوئیس،  افغانستان،  لهستان،  دومینیکن،  جمهوری  پاناما، 
ارمنستان،  نیجریه،  رومانی،  بحرین،  اشغالی،  سرزمین های 
از  بیش  ژاپن  و  غنا  آذربایجان،  گواتماال،  هندوراس،  ایرلند، 

۲۰ هزار مبتال را تاکنون گزارش کرده اند.

انگلیس پس از روسیه بیشترین شمار قربانیان کرونا در میان 
کادر درمانی را به خود اختصاص داده است. 

به گزارش سپید، تاکنون دست کم ۵۴۰ نفر از پرسنل خط مقدم 
ابتال به بیماری  کووید-۱۹  کرونا در انگلیس و ولز پس از 
جان خود را از دست داده اند. آمارهای رسمی نشان می دهد 
روسیه با ۵۴۵ قربانی کرونا در کادر درمانی خود در رتبه اول 

جهان از این نظر قرار گرفته است. 
کشورهایی  معدود  از  انگلیس  که  است  حالی  در  این  البته 
است که مراقبان بیماران را نیز در این آمارها حساب کرده 
باال  بسیار  آن  در  درمان  کادر  تلفات  آمار  جهت  این  از  و 

برشمرده شده است. 
بشری  حقوق  برجسته  سازمان  یک  بین الملل،  عفو  سازمان 
طیف گسترده ای از داده ها را تجزیه و تحلیل کرده تا نشان 
دهد بیش از ۳۰۰۰ پرسنل درمانی در ۷۹ کشور پس از ابتال به 

بیماری  کووید-۱۹ جان باخته اند. این سازمان اعالم کرده که 
این آمارها احتماال به دلیل نقصان گزارش دهی در کشورهای 

مختلف بسیار کمتر از آمارهای واقعی است. 
کادر درمانی از جمله پزشکان، پرستاران، نیروهای خدماتی 

بیمارستانی، رانندگان آمبوالنس ها و کارمندان مراکز بهداشتی 
درمانی غالبًا در معرض ابتال به کروناویروس قرار دارند. بنابراین، 
این افراد بیشتر با خطر ابتال و مرگ ناشی از کروناویروس 
مواجه اند و در شرایط کمبود تجهیزات محافظتی این خطر 

بیشتر نیز می شود. 
سازمان عفو بین الملل اعالم کرده بسیاری از کشورها به دالیل 
مختلف از جمله کمبود تجهیزات محافظتی در حفاظت از کادر 

درمانی خود در برابر کرونا شکست خورده اند. 
تلفات   آمارهای موجود  بر  بنا  میل،  نوشته روزنامه دیلی  به 
کرونا میان کادر درمانی در کشورهای روسیه با ۵۴۵ قربانی، 
انگلیس و ولز با ۵۴۰ قربانی، ایاالت متحده آمریکا با ۵۰۷ 
قربانی، برزیل با ۳۵۱ قربانی، مکزیک با ۲۴۸ قربانی، ایتالیا 
آمار  باالترین  تاکنون  قربانی  با ۱۱۱  قربانی و مصر  با ۱۸۸ 

جهانی را داشته اند.ایسنا

کشورهای در صدر جدول تلفات کرونا در بین کادر درمان

خبـر

شماره ۱۶۹۷ ۲۴ تیـر ۱۳۹۹


