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ابراز امیدواری سازمان جهانی بهداشت برای مهار ویروس کرونا
یک  در  بهداشت  جهانی  سازمان  کل  مدیر 
مهار  به  نسبت  ژنو  در  مطبوعاتی  کنفرانس 

پاندمی کووید 19 ابراز امیدواری کرد. 
به گزارش سپید، در هفته جاری تعداد مبتالیان 
به ویروس کرونا در جهان وارد کانال 2۰ میلیون 
نفر شده و آمار جانباختگان نیز مرز 7۵۰ هزار 
تن را گذرانده است و مردم دنیا شرایط بسیار 
سختی را سپری می کنند، این در حالی است 
که تدروس آدهانوم مدیر کل سازمان جهانی 
بهداشت در تازه ترین اظهارات خود از بارقه های 

امید در مهار پاندمی کووید 19 خبر داد. 
یک  در  بهداشت  جهانی  سازمان  کل  مدیر 
کنفرانس مطبوعاتی در ژنو گفت: »من می دانم 
این  و  هستید  اندوهگین  شما  از  بسیاری  که 
من  اما  است،  جهان  برای  دشوار  لحظه  یک 
می خواهم با صراحت بگویم که هنوز بارقه های 
در کجای  که  نیست  مهم  و  دارد  امید وجود 
مهار  برای  هرگز  می کنید،  زندگی  جهان  این 

این پاندمی دیر نیست.«

وی دولت ها و متخصصان حوزه سالمت را دو 
مولفه اصلی در مهار ویروس کرونا خواند و 
افزود: »سران کشور ها باید یک اقدام اساسی 
انجام دهند و مردم نیز باید همکاری های الزم 

را با آن ها داشته باشند.«

دبیر کل سازمان جهانی بهداشت با اشاره به دو 
کشوری که توانستند کووید 19 را به سرعت 
هفته  این  »نیوزیلند  کرد:  بیان  کنند،  سرکوب 
اعالم کرد 1۰۰ روز بدون شیوع ویروس کرونا 
را سپری کرده است و رواندا در روز دوشنبه 

گزارش  مثبت  مورد  شش  تنها  ماه ها  از  پس 
داده است.« 

وی رمز موفقیت رواندا را ترکیبی از رهبری 
قوی، رعایت کامل اصول بهداشتی و رایگان 

بودن آزمایش های کرونا دانست.  
آدهانوم گفت: »در حال حاضر در کشور هایی 
مانند ایاالت متحده به دلیل شیوع باالی ویروس 
درستی  نتیجه  آزمایش ها  از  بسیاری  کرونا، 
یک  و  می کنند  سردرگم  را  مردم  و  ندارند 
می برد  زمان  ساعت   ۴۸ تا   2۴ بین  آزمایش 
حالی  در  این  برسد  مطمئن  نتیجه  یک  به  تا 
است که بر اساس گزارش های به دست آمده 
2۰ درصد از شهروندان آمریکایی یک هفته تا 
می مانند  خود  آزمایش  نتیجه  منتظر  روز   1۰
با توجه به عملکرد  و این یک فاجعه است. 
می توان  رواندا  و  نیوزیلند  مانند  کشور هایی 
اصولی  و  صحیح  رعایت  با  که  بود  امیدوار 
مهار  پاندمی  این  بهداشتی  شیوه نامه های 

شود.«باشگاه خبرنگاران جوان

گزارش ها نشان می دهد موارد ابتال به بیماری کووید 19 در میان 
کودکان آمریکایی در هفته های اخیر افزایش 9۰ درصدی داشته است. 
به گزارش سپید، گزارش منتشر شده توسط آکادمی متخصصین 
اطفال آمریکا و انجمن بیمارستان کودکان حاکی از آن است 
که طی چهار هفته گذشته موارد ابتال به بیماری کووید19 در 

میان کودکان این کشور افزایش 9۰ درصدی داشته است. 
تا  جوالی  ماه  نهم  فاصله  »در  است:  آمده  گزارش  این  در 
بیماری  به  ابتال  مورد   99۰ و  هزار   179 اوت حدود  ششم 
کووید-19 در میان کودکان آمریکایی شناسایی شده است. 
این آمار توسط دپارتمان سالمت ۴9 ایالت، نیویورک سیتی، 
اعالم  بنابر  است.«  ارائه شده  گوام  و  پورتوریکو  واشنگتن، 
ابتال به  افزایش موارد  از  آکادمی متخصصین اطفال، بخشی 

این بیماری در میان کودکان به دلیل انجام تست های تشخیصی 
بیشتر است. در ابتدای شیوع بیماری انجام تست تشخیصی 
بیشتر برای بیمارانی صورت می گرفت که وضعیت وخیم تری 
داشتند. انجام گسترده تست های تشخیصی کمک می کند تا 
کودکانی که عالئم خفیفی از بیماری دارند یا ناقالن خاموش 

به حساب می آیند زودتر شناسایی شوند. 
به گفته متخصصان آمریکایی همچنان بروز عالئم شدید بیماری 
در میان کودکان مبتال به کووید-19 بسیار نادر است و کودکان 
بین ۰.۵ تا ۵.3درصد از مجموع موارد بستری در بیمارستان را 
تشکیل می دهند. همچنین ۰ تا چهار دهم درصد از مجموع 
مرگ و میرهای ناشی از این بیماری در میان کودکان بوده 
است. به گزارش شبکه خبری سی ان ان، آکادمی متخصصین 

موثر  استراتژی  تا  شد  آن  خواستار  همچنین  آمریکا  اطفال 
بازگشایی  بتوان در مورد  تا  تشخیصی در پیش گرفته شود 

مدارس بهترین انتخاب را داشت.ایسنا

افزایش ۹۰ درصدی موارد ابتال به کرونا در کودکان آمریکایی

خبـر

اطالعات  سیستم  در  اشکالی  شد  مشخص  آن که  از  پس 
ایالتِی کالیفرنیا وجود دارد که موارد جدید ابتال  داده های 
به ویروس کرونا را گزارش نکرده، مدیر سالمت عمومی 

این ایالت به  طور ناگهانی از سمت خود کنار رفت. 
به گزارش سپید، این اِشکال در تبادل اطالعات بیماری های 
ذخیره سازِی  به  و  آمد  وجود  به  کالیفرنیا  در  قابل گزارش 
آن ها  از  بسیاری  که  شد  منجر  پزشکی  سابقه  هزار   3۰۰

باشد.  کرونا  مثبت ویروس  نتایج  موارد  می توانست 
در اطالعیه ای که پس از استعفای سونیا آنجل، این مقام بخش 
ایالت کالیفرنیا منتشر شد، فرماندارگاوین نیوزوم  سالمت 
ضمن قدردانی از تالش های او در مدت همه گیری ویروس 
گفت: »می خواهم از دکتر آنجل برای خدماتش به این ایالت 
تشکر کنم. او در جریان این همه گیری جهانی، کمک زیادی 
به هدایت سیستم خدمات سالمت عمومی کرد اما در عین 

از عدالت در سالمت چشم پوشی نمی کنیم.« حال هرگز 
که  نامه ای  در  نیز  کالیفرنیا  عمومی  سالمت  سابق  مدیر 
نکرد  بیان  مشخص  طور  به   را  خود  رفتن  دلیل  نوشت، 
اما تالش های کارکنان بخش سالمت عمومِی این ایالت را 

هم  به صورت شخصی  آن ها  همه  که  کرد  تاکید  و  ستود 
این ویروس قرار گرفته اند.  تاثیرات  در معرض 

کالیفرنیا دومین ایالت آمریکا بود که یک مورد از ویروس 
این  که  شد  مشخص  آن  از  پس  و  کرد  ثبت  را  کرونا 
خانه  در  فوریه  ماه  در  که  را  ساکنان  از  تن  دو  ویروس 
جان خود را از دست دادند، کشته است. این اتفاق حتی 
قبل از تأیید نخستین مرگ و میر رسمی آمریکا در منطقه 

بود.  افتاده   سیاتل 
بنابر گزارش ایندیپندنت، این ایالت یکی از مناطقی است که 
پس از برگشت نسبی اقتصاد به حالت عادی در هفته های 
اخیر شاهد افزایش موارد ابتال بوده است. با این حال، تعداد 
موارد جدید به شکل قابل توجهی کاهش یافته و این در 
حالیست که مشاهده اِشکال جدید، نیاز به رسیدگی دقیق تر 

به روند ارائه آمار را نشان داد.ایسنا

استعفای ناگهانی مدیر سالمت عمومِی کالیفرنیا


