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رکورد هفتگی مبتالیان به کرونا در جهان شکسته شد
سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد: »در هفته 
بیماری  به  مبتال  800هزار  و  2میلیون  گذشته 
کووید۱۹ در جهان شناسایی شده که یک رکورد 

جهانی بوده است.«
به گزارش سپید، سازمان جهانی بهداشت روز 
سه شنبه در گزارشی اعالم کرد: »در هفت روز 
گذشته تقریبا سه میلیون مبتالی جدید به بیماری 
کووید-۱۹ در سراسر جهان شناسایی شده اند.«
مقامات این سازمان اظهار داشتند هرچند این 
افزایش در تعداد موارد ابتال به این بیماری از 
زمان آغاز همه گیری کووید-۱۹ کم بوده اما 
گذشته  هفته  با  جدید  میرهای  و  مرگ  تعداد 

قابل مقایسه است.
به  مبتال  میلیون   ۴2 از  بیش  اکتبر   2۵ روز  تا 
کووید-۱۹ در سراسر جهان شناسایی شده و ۱.۱ 

میلیون نفر از مبتالیان نیز جان خود را از دست 
داده اند. همچنین طبق اعالم این سازمان در هفته 

گذشته 2.8 میلیون مورد جدید شناسایی شده 
و ۴0 هزار بیمار جان خود را از دست داده اند.

اروپا برای دومین هفته متوالی است که باالترین 
تعداد مبتالیان را گزارش کرده و شناسایی بیش 
از ۱.۳ میلیون بیمار را ثبت کرده است که در 
مقایسه با هفته قبل آن افزایش ۳۳ درصدی داشته 
است. همچنین موارد مرگ و میر ناشی از این 
بیماری در این منطقه از هفته گذشته با افزایش 

۳۵ درصدی همراه بوده است.
همچنین در قاره آمریکا، مدیترانه شرقی و آفریقا 

موارد ابتال رو به افزایش است.
به گزارش شبکه خبری سی ان ان، مقامات سازمان 
جهانی بهداشت اعالم کردند با وجود تغییرات 
منطقه ای کشورهایی که بیشترین تعداد موارد ابتال 
را در هفته گذشته گزارش کرده اند، همانند سه 
هفته گذشته شامل کشورهای هند، ایاالت متحده، 

فرانسه، برزیل و انگلیس بوده است.ایسنا

با نزدیک شدن فصل زمستان موج جدیدی از موارد ابتال به 
بیماری کووید-۱۹ کشورهای اروپایی و ایاالت متحده را در 

بر گرفته است.
به گزارش سپید، ایاالت متحده، روسیه، فرانسه و بسیاری دیگر 
از کشورها رکوردهای شیوع کروناویروس را ثبت کرده اند چرا 
که موجی از موارد ابتال مناطقی از نیمکره شمالی را در بر گرفته 
و برخی از کشورها را مجبور به اعمال محدودیت های جدید و 
شدیدتر کرده است. انتشار اخباری مبنی بر اینکه واکسن در دست 
بررسی کروناویروس در دانشگاه آکسفورد و شرکت داروسازی 
آسترازنکا در افراد مسن و جوانان با واکنش سیستم ایمنی همراه بوده 
امیدبخش است چرا که با نزدیک شدن فصل زمستان در کشورهای 
نیمکره شمالی، افراد به طور معمول ناچار می شوند در طول روز 

زمان بیشتری را در محیط های بسته و سرپوشیده سپری کنند.
هرچند وزیر بهداشت انگلیس هشدار داده است که این واکسن 

تا سال آینده به طور گسترده در دسترس نخواهد بود.
همچنین هر واکسن تولیدی با موانعی علمی و مقبولیت در میان 
مردم مواجه است. تحقیقات نشان می دهد تنها حدود نیمی از 
مردم آمریکا حاضر به واکسیناسیون در برابر کووید-۱۹ هستند 
چرا که در مورد ایمنی و تاثیرگذاری آن هنوز مطمئن نیستند.

در ایاالت متحده، تعداد موارد بستری در بیمارستان به باالترین 
سطح طی دو ماه رسیده و در برخی از ایالت ها فشار مضاعفی 

بر نظام سالمت وارد شده است.
نیست  کروناویروس خوشایند  شیوع  نیز وضعیت  اروپا  در 
را  به کووید-۱۹  ابتال  موارد  افزایش  از کشورها  تعدادی  و 
گزارش کرده اند. تعداد مبتالیان در فرانسه با شدت بیشتری 
رو به افزایش است و برای اولین بار روز یکشنبه بیش از ۵0 
هزار مبتال شناسایی شد. همچنین موارد فوت ناشی از این 

بیماری در این قاره از 2۵0 هزار نفر فراتر رفته است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت ها برای جلوگیری از اعمال 
قرنطینه به منظور مهار شیوع بیماری مشابه با آنچه در اوایل سال 
اجرایی شد و به تعطیلی اقتصاد منجر شد، مستاصل شده اند. با 
این حال افزایش موارد جدید ابتال، بسیاری از مقامات کشورهای 

اروپایی را به تشدید محدودیت ها وادار ساخته است.ایسنا

موج جدیدی از کرونا در اروپا و آمریکا در آستانه زمستان

متخصص عفونی بیمارستان شهدای تجریش با اشاره به این که به 
دلیل خستگی و فرسودگی و افزایش مبتالیان در بحران کرونا، توان 
کادر درمان کاهش یافته است، خاطرنشان کرد: »در پیک اخیر کرونا 
با مبتال شدن کادر درمان، متاسفانه با کمبود تعداد نیروی انسانی 
مواجه هستیم و این امر قطعا در دراز مدت به درمان ناکافی بیماران 

منجر خواهد شد.«
به گزارش سپید، علیرضا فاطمی با بیان اینکه هم اکنون حدود ۹ ماه 
از شیوع بیماری کرونا در کشور می گذرد، اظهار کرد: »متاسفانه با 
وجود سپری شدن فصل گرما و تمام هشدارهایی که داده شد باز 
هم در اولین ماه های پاییز با رشد روز افزون بیماری مواجه شده ایم.«
عضو هیئت علمی دانشگاه ضمن ابراز نگرانی از افزایش آمار مبتالیان 
به کرونا افزود: »در شرایطی قرار داریم که اکثر بیمارستانهای تهران 
جای خالی برای بستری ندارند.« این متخصص عفونی بیمارستان 
شهدای تجریش با اشاره به این که به دلیل خستگی و فرسودگی 
و افزایش مبتالیان در بحران کرونا، توان کادر درمان کاهش یافته 
است، خاطرنشان کرد: »در پیک اخیر کرونا با مبتال شدن کادر درمان، 
متاسفانه با کمبود تعداد نیروی انسانی مواجه هستیم و این امر قطعا 

در دراز مدت به درمان ناکافی بیماران منجر خواهد شد.«
فاطمی تاکید کرد: »باید مردم با جدیت بیشتری توصیه های بهداشتی 

را برای پیشگیری از ابتال به کرونا دنبال کنند.«
وی استفاده از ماسک و رعایت فاصلهگذاری اجتماعی را ضروری 
دانست و هشدار داد: »صرفاً به استفاده از الکل اکتفا نکنید و در اولین 

فرصت شستوشوی دست ها را با دقت انجام دهید.«
فاطمی با بیان این که افراد باید بالفاصله بعد از عالمتدار شدن سریعًا 
اقدام به قرنطینه کنند، توضیح داد: »با این کار و به حداقل رساندن 

ارتباطات، زنجیره انتقال ویروس به حداقل ممکن خواهد رسید.«
وی با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین اقدامات در پیشگیری از کووید۱۹ 
استفاده از ماسک مناسب است، توضیح داد: »بهترین ماسک برای 
استفاده عموم مردم ماسک های استاندارد سه الیه است که حتما باید 
از داروخانه ها و مراکز معتبر تهیه شود. حداکثر استفاده از ماسک سه 
تا چهار ساعت است و فوراً بعد از مرطوب شدن الیه داخلی باید 
ماسک دور انداخته شود.« وی با بیان اینکه در روزهای بارانی امکان 
مرطوب شدن ماسک بیشتر از روزهای گرم و خشک سال است، 
ادامه داد: »اگر به دلیل بارش باران متوجه شدید ماسک نمناک است 

باید هر چه سریعتر ماسک خود را تعویض کنید.« فاطمی درباره 
استفاده از پروتکل های دارویی نیز توضیح داد: »طی ماه هایی که 
گذشت برخی داروها به لیست درمان بیماران کرونا اضافه و برخی 
داروها نیز اثبات شد که کارایی الزم را ندارند و از دستورالعملها خارج 
شدند. داروهای موثر در درمان کووید در قالب کارآزمایی های بالینی  
باید مورد تایید کمیته های مربوط به درمان کووید۱۹ در بیمارستان ها 
برسد.« این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
بزرگترین معضل مراکز درمانی را افزایش بیماران کرونایی و بدحالی 
دانست که با حال عمومی وخیم به مراکز درمانی مراجعه می کنند و 
ادامه داد: »این بیماران نیاز به بستری در  بخشهای مراقبت ویژه دارند 
ولی با توجه به محدود بودن تخت های مراقبت های ویژه، بیمارستانها 
با چالش جدی کمبود تخت روبرو هستند.« به گزارش روابط عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، وی در خاتمه ضمن ابراز نگرانی 
از شیوع روزافزون مبتالیان به کرونا گفت: »متاسفانه در پیک های 
جدید این بیماری بسیاری از افراد حتی بدون هیچ بیماری زمینه ای 
به فرم های شدید این بیماری مبتال شده اند بنابراین باید توصیه های 

بهداشتی برای پیشگیری از ابتال بیش از پیش مورد توجه باشد.«

فاطمی، متخصص عفونی بیمارستان شهدای تجریش مطرح کرد

خطر فرسودگی کادر درمان 
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