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شمار مبتالیان به کرونا در جهان به بیش از19میلیون و 500هزار نفر رسید
براساس آخرین آمارها، شمار قربانیان بیماری 
کووید-۱۹ تاکنون به ۷۲۴ هزار و ۱۲۳ نفر 

است.  رسیده 
به گزارش سپید، شمار مبتالیان کروناویروس 
جدید در جهان تاکنون به ۱۹ میلیون و ۵۴۶ هزار 
و ۷۴۸ نفر رسیده و ۱۲ میلیون و ۵۴۷ هزار و 
۷۶۷ نفر از مبتالیان به کووید-۱۹ بهبود یافته اند. 
روند افزایش آمار مبتالیان به بیماری کووید-۱۹ 
در جهان  منطقه  و  در ۲۱۳ کشور  تاکنون  که 
شیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان 
در دنیا قربانی می گیرد. 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. 
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 صبح روز شنبه به ترتیب به شرح زیر است: 

۱. آمریکا پنج میلیون و ۹۵ هزار و ۵۲۴ مبتال، 
۱۶۴ هزار و ۹۴ قربانی

۲. برزیل دو میلیون و ۹۶۷ هزار و ۶۴ مبتال، 
۹۹ هزار و ۷۰۲ قربانی

مبتال،   ۶۱۱ ۸۸ هزار و  میلیون و  ۳. هند دو 

۴۲ هزار و ۵۷۸ قربانی
۴. روسیه ۸۷۷ هزار و ۱۳۵ مبتال،   ۱۴ هزار 

و ۷۲۵ قربانی
مبتال،   ۴۷۶ و  هزار   ۵۴۵ جنوبی  آفریقای   .۵

۹۹۰۹ قربانی

۶. مکزیک ۴۶۹ هزار و ۴۰۷ مبتال، ۵۱ هزار 
و ۳۱۱ قربانی

و  هزار   ۲۰ مبتال،   ۸۷۵ و  هزار   ۴۶۳ پرو   .۷
۶۴۹ قربانی

۸. شیلی ۳۶۸ هزار و ۸۲۵ مبتال، ۹۹۵۸ قربانی
۹. کلمبیا ۳۶۷ هزار و ۱۹۶ مبتال، ۱۲ هزار و 

۲۵۰ قربانی
مبتال، ۲۸ هزار  اسپانیا ۳۶۱ هزار و ۴۴۲   .۱۰

و ۵۰۳ قربانی
کشور  سه  حاضر  حال  در  گزارش  این  بنابر 
رتبه های  در  ترتیب  به  هند  و  برزیل  آمریکا، 
اول تا سوم، تنها کشورهایی هستند که باالی 
دو میلیون مبتال به کووید ۱۹ را در آمارهای 

رسمی خود گزارش کرده اند. 
کشورهای  متحده  ایاالت  از  پس  همچنین 
ترتیب  به  هند  و  انگلیس  مکزیک،  برزیل، 
بیشترین شمار قربانیان این بیماری را به خود 

داده اند.ایسنا اختصاص 

مدیر موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی گفت: »واکسن 
تأیید شده کرونا تنها ۵۰ الی ۶۰ درصد مؤثر خواهد بود.«

به گزارش سپید، آنتونی فائوچی در ارتباط با واکسن تایید شده 
کرونا گفت: »واکسن تأیید شده کرونا تنها در ۵۰ تا ۶۰ درصد 
مؤثر خواهد بود، به این معنی که اقدامات بهداشت عمومی هنوز 
هم الزم است تا بتوان این بیماری را تحت کنترل نگه داشت.«
فائوچی ادامه داد: »ما هنوز نمی دانیم که واکسن چه کارآیی 
می تواند داشته باشد؛ ما به دنبال مؤثر بودن ۷۵ درصدی یا بیشتر 
از آن هستیم؛ اما شانس مؤثر بودن آن زیاد نیست، به این معنی 

که افراد هرگز نباید رویکرد بهداشت عمومی را رها کنند.«
استیون هان، کمیسر سازمان غذا و داروی آمریکا نیز گفت: 
»الزم است متخصصان مستقلی قبل از تأیید نهایی کاندیداهای 
واکسن کرونا آنها را بررسی کنند.« وی افزود: »کاندیداهای 

واکسنCOVID ۱۹- مطابق با استانداردهای قانونی و تنظیم 
شده برای محصوالت پزشکی مورد بررسی قرار می گیرند، از 
جمله توسط یک کمیته مشورتی خارجی این عملیات صورت 

خواهد گرفت.«
هان و سایر مقامات پزشکی یادآور شدند، هدف از اجرای 
عملیات »Warp Speed« توسط دولت آمریکا سرعت بخشیدن 
به توسعه واکسن و روش های درمانی برای  کنترل ویروس 
کرونا است و تأکید بر سرعت باعث ایجاد نگرانی عمومی از 

ایمنی و کارآیی این واکسن ها شده است.
بیماری کووید ۱۹ نزدیک به پنج میلیون نفر را در ایاالت متحده 
آلوده کرده و بیش از ۱۶۰ هزار نفر را به کام مرگ کشانده است.
به گزارش فارس به نقل از سی جی تی ان، فائوچی با بیان اینکه 
مطالعات مربوط به واکسنCOVID ۱۹- شرکت مدرنا می تواند 

منجر به تولید واکسن در نوامبر یا دسامبر شود، خاطرنشان کرد: 
»انتظار می رود ده ها میلیون دوز واکسن کووید ۱۹ تا اوایل سال 

۲۰۲۱ و یک میلیارد دوز تا پایان آن سال در دسترس باشد.«

مدیر موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی:
واکسن تأیید شده کرونا تنها 50 تا 60 درصد مؤثر خواهد بود 

 ادامه از صفحه 12
مدیرکل دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت افزود: »در 
حال حاضر یکی از شرکت های دانش بنیان به تولید دستگاه های 
سی تی اسکن در کشور پرداخته است. سی تی اسکن یک 
دستگاه  پیشرفته و بسیار گران قیمت است که باتوجه به شرایط 
ارزی، خرید این دستگاه از خارج کشور بسیار سخت است.«

وطن پور یکی دیگر از تجهیزات مورد استفاده را تب سنج های 
از عالئم  »یکی  اعالم کرد و گفت:  راه دور  از  استفاده  قابل 
بیماری کرونا، تب است. غربالگری تب در تمام شهرها در 
دستور کار قرار گرفت و برای تامین نیاز این دستگاه از چند 
شرکت دانش بنیان حمایت شد و این مجموعه ها دستگاه تب 
سنج های حراراتی، طراحی و ساختند.« وی تصریح کرد: »در 
حال حاضر این دستگاه ها در کشور تولید می شود و فروش 

خوبی در داخل کشور پیدا کرده است.«
مدیرکل دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی به تولید ۲ داروی کرونا در کشور اشاره کرد 

و گفت: »داروی ها فاویپیراویر و رمدسیویر در داخل کشور 
ساخته شده است.« وطن پور خاطرنشان کرد: »با شیوع بیماری 
هر دارویی که در دنیا مطرح می شد که احتمال داشت در بیماری 
کرونا تاثیر بگذارد، شرکت های دانش بنیان را حمایت کردیم تا 

آنها بتوانند مواد اولیه و محصول دارویی را بسازند.«
وی ادامه داد: »یکی از مشکالت ما در این داروها، اختالف بین 
صاحب نظران علمی بین المللی است و هنوز جامعه پزشکی 

نظر واحدی در استفاده از این ۲ دارو ندارند.«
این مقام مسئول وزارت بهداشت ادامه داد: »این در حالی است که 
ما وظیفه داریم به دانش تولید آنها مجهز باشیم، لذا از شرکت های 

دانش بنیان برای تولید مواد اولیه آنها حمایت کردیم.« 
وطن پور افرود: »باوجود این که پروازهای خارجی بسیار محدود 
شده بود و انتقال مواد اولیه داروها سخت بود، اما با هماهنگی های 
انجام شده مواد اولیه این اقالم دارویی به داخل کشور وارد شد.«
وی تاکید کرد: »با هماهنگی بین بخشی، امور بین الملل وزارت 
بهداشت، هیات امنای ارزی، معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی توانستیم  بخش بزرگی 
از نیازهای داخل در حوزه کرونا در مورد پیشگیری، تشخیص 
و درمان تامین را تامین کنیم. همچنان این همکاری در حال 
ادامه است.« وی با یادآوری این که واکسن کرونای ایرانی وارد 
مرحله انسانی شده است، گفت: »بعد از فعالیت بر روی داروهای 

کرونا اقدامات در مورد ساخت واکسن آغاز شد.«
مدیرکل دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی ادامه داد: »کمیته ای در این حوزه فعال شد، 
ما در تالش هستیم دانش تولید واکسن در بخش خصوصی 

توسعه پیدا کند.«
وطن پور تصریح کرد: »شرکت های دانش بنیان در تالش برای 
این واکسن در حال گذراندن  تولید واکسن کرونا هستند  و 

تست های مراحل حیوانی خود است.«
وی افزود: »تردیدهایی در استفاده از واکسن در سطح بین المللی 
وجود دارد اماهمچنان این شرکت ها مورد حمایت قرار می گیرند 

تا از دانش تولید این حوزه از دنیا عقب نباشیم.«

شماره ۱۷۱۸ ۱۹7 مرداد ۱۳۹۹


