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آمار جهانی همه گیری کووید-19 خبـر

شماره 1752 30 شهریور 1399

بیش از ۹۵۶ هزار قربانی کرونا  در جهان
شمار مبتالیان به کروناویروس در جهان تاکنون 
به 30 میلیون و ۶97 هزار و ۸25 نفر رسیده و 
مرگ 95۶ هزار و ۴۴۶ نفر نیز در اثر این بیماری 

تأیید شده است.
به گزارش سپید، بنابر تازه ترین آمارها،  22 میلیون 
و 339 هزار و 95۸ نفر از مبتالیان به کووید19 

تاکنون بهبود یافته اند.
روند افزایش آمار مبتالیان به بیماری کووید-19 
که تاکنون در 213 کشور و منطقه در جهان شیوع 
یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان در دنیا قربانی 
می گیرد. آمریکا با نزدیک به هفت میلیون مبتال و بیش 
از 200 هزار قربانی تاکنون، همچنان در صدر فهرست 
کشورهای درگیر با بیماری کووید-19 قرار دارد.

هند و برزیل نیز با بیش از چهار میلیون مبتال هم اکنون 
پس از آمریکا به لحاظ موارد ابتال به ترتیب جایگاه 
دوم و سوم را در جهان دارند. همچنین ایاالت متحده، 
برزیل، هند و مکزیک، چهار کشور اول دنیا از نظر 

بیشترین تعداد قربانیان کووید-19 هستند.
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:
1. آمریکا شش میلیون و 925 هزار و 9۴1 مبتال، 

203 هزار و 171 قربانی
2. هند پنج میلیون و 30۸ هزار و 1۴ مبتال، ۸5 

هزار و ۶25 قربانی
3. برزیل چهار میلیون و ۴97 هزار و ۴3۴ مبتال، 

135 هزار و ۸57 قربانی
 ۴. روسیه یک میلیون و 91 هزار و 1۸۶ مبتال، 

19 هزار و 195 قربانی
5. پرو 75۶ هزار و ۴12 مبتال، 31 هزار و 2۸3 قربانی
۶. کلمبیا 750 هزار و ۴71 مبتال، 23 هزار و ۸50 قربانی
7. مکزیک ۶۸۸ هزار و 95۴ مبتال، 72 هزار و 

۸03 قربانی
۸. اسپانیا ۶59 هزار و 33۴ مبتال، 30 هزار و ۴95 قربانی
9. آفریقای جنوبی ۶57 هزار و ۶27 مبتال، 15 

هزار و ۸57 قربانی

10.آرژانتین ۶13 هزار و ۶5۸ مبتال، 12 هزار و 
۶5۶ قربانی

پس از آن کشورهای شیلی با ۴۴2 هزار و ۸27 
مبتال، فرانسه با ۴2۸ هزار و ۶9۶ مبتال، ایران با 
۴1۶ هزار و 19۸ مبتال، انگلیس با 3۸5 هزار و 
93۶ مبتال، بنگالدش با 3۴5 هزار و ۸05 مبتال، 
عربستان سعودی با 32۸ هزار و 720 مبتال، عراق 
با 311 هزار و ۶90 مبتال، پاکستان با 305 هزار و 
31 مبتال، ترکیه با 299 هزار و ۸10 مبتال، ایتالیا با 
29۴ هزار و 932 مبتال، فیلیپین با 279 هزار و 52۶ 
مبتال، آلمان با 271 هزار و 2۴۴ مبتال، اندونزی با 
23۶ هزار و 519 مبتال، سرزمین های اشغالی با 179 
هزار و 71 مبتال، اوکراین با 1۶9 هزار و ۴72 مبتال، 
کانادا با 1۴1 هزار و 911 مبتال، بولیوی با 130 هزار 
و 51 مبتال، اکوادور با 12۴ هزار و 129۶93 مبتال، 
قطر با 122 هزار و 917 مبتال، رومانی 110 هزار 
و 217 مبتال، قزاقستان با 107 هزار و 199 مبتال، 
جمهوری دومینکن با 10۶ هزار و 732 مبتال، پاناما 
با 10۴ هزار و ۸79 مبتال و مصر با 101 هزار و 
772 مبتال تاکنون بیش از 100 هزار مبتال به کرونا 

را گزارش داده اند.

شورای بین المللی پرستاران اعالم کرد: »بیش از 1000 مورد 
مرگ و میر ناشی از همه گیری بیماری کووید-19 در میان 

پرستاران سراسر جهان رخ داده است.«
پرستاران  المللی  بین  اعالم شورای  بنابر  سپید،  گزارش  به 
تاکنون فوت بیش از 1000 پرستار در جهان بر اثر ابتال به 
وجود  احتمال  این  حتی  و  شده  تایید  کووید-19  بیماری 
دارد که رقم صحیح فوتی ها فراتر از آمار اعالم شده باشد.
شورای بین المللی پرستاران وضعیت فعلی را فاجعه بار خواند 

و کشورها را به دلیل عدم حمایت کافی از سالمت کادر درمان 
در مدت شیوع کروناویروس جدید مورد انتقاد قرار داد. 

انجمن   130 از  بیش  است  مستقر  ژنو  در  که  این شورا 
 20 از  بیش  نماینده  و  آورده  گردهم  را  پرستاری  ملی 
می آید.  حساب  به  جهان  سراسر  در  پرستار  میلیون 
در  می دهد  نشان  پرستاران  بین المللی  شورای  بررسی 
در  فوت  موارد  از  جداگانه ای  اطالعات  که  کشورهایی 
اثر  بر  نفر   1000 از  بیش  است  موجود  پرستاران  میان 

ابتال به این بیماری تنفسی جان خود را از دست داده اند.
در گزارش این شورا آمده است: »تا 1۴ ماه اوت مجموع 
 ۴۴ در  پرستاران  میان  در  گزارش شده  میر  و  مرگ  موارد 
کشور رقم 1097 نفر بوده است.« به گزارش ژاپن تودی، 
آمارها حاکی از آن است تا 11 ماه اوت بیشترین رقم مرگ 
و میر ناشی از بیماری کووید-19 در میان پرستاران در دو 
کشور برزیل و مکزیک بوده که به ترتیب 351 و 212 مورد 

گزارش شده است.ایسنا

شورای بین المللی پرستاران اعالم کرد

فوت بیش از ۱۰۰۰ پرستار مبتال به کووید ۱۹ در جهان

بیماری  سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد: »شمار فوتی های 
کووید-19 در جهان به طور غیر قابل قبولی باالست.«

به گزارش سپید، سازمان جهانی بهداشت روز جمعه همزمان 
با نزدیک شدن مجموع فوتی های ناشی از بیماری کووید-19 
در جهان به رقم یک میلیون نفر اعالم کرد: »جان باختن حدود 
50 هزار نفر در مدت یک هفته بر اثر ابتال به این بیماری به طور 

غیرقابل قبولی باالست.«
سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد: »اگرچه میزان موارد ابتال و مرگ 
ناشی از کروناویروس جدید به جای افزایش نمایی به وضعیتی 
بدون تغییر یا با نوسان ناچیز رسیده اما آمارهای جهانی در واقع 
موارد رو به رشد در سطوح منطقه ای و محلی را پنهان کرده است.«
بیماری تنفسی کووید-19 از زمان شیوع کروناویروس جدید در 

چین به مرگ نزدیک به یک میلیون نفر منجر شده و تاکنون بیش 
از 30 میلیون نفر به این ویروس آلوده شده اند. 

»مایکل رایان« رئیس فوریت های پزشکی سازمان جهانی بهداشت 
در یک کنفرانس خبری مجازی گفت: »هر هفته حدود یک میلیون 
و هشتصد هزار تا دو میلیون مورد جدید ابتال در جهان و به طور 

میانگین بین ۴0 تا 50 هزار فوتی گزارش می شود.«
وی افزود: »اگرچه آمار موارد ابتال و فوت ناشی از بیماری کووید-19 
در سطح جهانی به وضعیت پایداری رسیده، این حقیقت را که در 
سطوح منطقه ای و محلی در برخی از کشورها با افزایش چشمگیر 

موارد ابتال و فوتی روبرو هستیم، پنهان کرده است.«
به گزارش مدیکال اکسپرس، رئیس فوریت های پزشکی سازمان 
جهانی بهداشت گفت: »تا پایان همه گیری بیماری کووید-19 

مسیر طوالنی باقیست و اگرچه درصد موارد فوتی میان مبتالیان 
به این بیماری به دلیل بهبود روش های درمانی کاهش پیدا 
کرده اما ثبت حدود 50 هزار مورد فوت در مدت یک هفته 

قابل قبول نیست.«ایسنا

سازمان جهانی بهداشت:

آمار باالی قربانیان کرونا قابل قبول نیست


