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وزیر بهداشت:  خبـر

کاهش فوتی های کرونا را به فال عادی انگاری اوضاع نگیرید

وزیر بهداشت آخرین وضعیت بیماری کرونا در 
کشور را اعالم کرد و با بیان اینکه روز یک شنبه 9 
آذر ماه دومین روزی است که مرگ زیر ۴00 نفر 

ناشی از این بیماری را )بعد از حدود یکماه( در 
کشور تجربه می کنیم، گفت: »از مردم تقاضا می کنیم 
این آمار را به فال عادی انگاری اوضاع نگیرند.«

آخرین  درباره  نمکی  سپید، سعید  گزارش  به 
وضعیت کرونا در کشور گفت: »به دنبال صبوری، 
همدلی و همراهی که بین مردم و مسئوالن در 
همه دستگاه ها و سازمان های مردم نهاد، بسیج، 
هالل احمر و ... شکل گرفته و کمک هایی که 
قرارگاه  عملیاتی  فرماندهی  و  کشور  وزارت 
ستاد ملی مقابله با کرونا انجام داده اند، شاهد 
کاهش مرگ و میرهای ناشی از این بیماری در 

کشور هستیم.«
وی افزود: » روز یک شنبه 9 آذر ماه دومین روزی 
است که مرگ زیر ۴00 نفر )به دلیل کرونا( را 
تجربه می کنیم و تعداد مرگ ها به حدود 389 مرگ 
رسیده و این دستاورد بسیار ارزشمندی است.«
مردم  به  مژده ای  دستاورد  »این  گفت:  نمکی 
سازمان های  که  درحالیست  این  است.  ایران 
علمی بین المللی برآورد کرده بودند که تعداد 
مرگ های ما در این ماه به حدود 800 تا هزار نفر 
می رسد. همانند این پیش بینی برای کشورهایی 

مثل آمریکا و فرانسه شده بود که درست درآمد. 
در مجموع مولفه مشارکت مردم و دستگاه ها، 
هالل احمر، بیمارستان ها، بهیاران، بهورزان، کادر 
بهداشت و درمان در سطح درمانگاه های سرپایی 

و... در این زمینه بسیار به ما کمک کرد.«
وی تاکید کرد: »از مردم تقاضا می کنیم این آمار 
را به فال عادی انگاری اوضاع نگیرند؛ اگر باز 
هم با این دستاوردها به سمت این تفکر برویم 
که اوضاع به سمت عادی شدن می رود، باز هم 
همانند آنچه که در اردیبهشت ماه گفتم، ممکن 
است در دقیقه 90 از گوشه های زمین گل بخوریم.«
وزیر بهداشت تاکید کرد: »این ویروس، ویروس 
پیچیده ای است، دچار موتاسیون شده و شیوع 
بنابراین  ماه های قبل است.  از  باالتر  آن بسیار 
زحمات همکاران ما را به باد فراموشی نسپارید، 
پروتکل های بهداشتی را رعایت کنید تا بتوانیم 
در روزهای آینده خبرهای بهتری در این زمینه 

داشته باشیم.«

بنابر اعالم کمیته اپیدمیولوژی بیماری کرونا، در هفته منتهی به 
هفتم آذرماه موارد ابتال و مرگ ومیر کرونا در کشور همچنان باال 
است؛ با این وجود روند بیماری در کشور به ثبات رسیده و 

تغییرات آن مختصر بوده است.
به گزارش سپید، آمار جهانِی مبتالیان به کووید19 تا روز یک شنبه 
نهم آذرماه به ۶۲ میلیون و ۵۷3 هزار و ۴۲۲ نفر رسیده و مرگ 
یک میلیون و ۴۵8 هزار و 309 نفر نیز بر اثر ابتال به این بیماری 
تأیید شده است. بنابر تازه ترین آمارها ۴3 میلیون و 19۴ هزار 
و ۲۵8 نفر از مبتالیان به کووید-19 نیز بهبود یافته اند. روند 
افزایش آمار ابتال به بیماری کووید-19 که تاکنون در ۲18 کشور 
و منطقه در جهان شیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری همچنان 

در دنیا قربانی می گیرد.
کمیته اپیدمیولوژی بیماری کرونای وزارت بهداشت، تحلیل استانی 
این بیماری در کشور در هفته منتهی به هفتم آذر ماه را منتشر کرد.
بر اساس اعالم کمیته اپیدمیولوژی بیماری کرونا در وزارت بهداشت، 
در محاسبات روند، در این گزارش و گزارشات آتی، تعداد موارد 
جدید روزانه مبتالیان بستری و مرگ وارد آنالیز می شود. همچنین 
دسته بندی استان ها بر اساس میزان بروز در آخرین هفته انجام گرفته 
و نمودار بر اساس تغییرات موارد ابتال و مرگ در آخرین هفته نسبت 
به هفته قبل خواهد بود. برای محاسبه روند تغییرات ابتال و مرگ 
در سه روز اخیر، ابتدا متوسط سه روزه تعداد گزارش ابتال و مرگ 
هر روز با میانگین گرفتن از داده های همان روز، روز قبل و روز 
بعد محاسبه شد. سپس میزان افزایش هر روز نسبت به روز قبل 
محاسبه شد. در نهایت، تغییر روند ابتال و مرگ هفته آخر با میانگین 

گرفتن از اعداد به دست آمده برای چند روز آخر محاسبه شد.
 

تحلیل احتمالی وضعیت منحنی اپیدمی
برای تحلیل احتمالی وضعیت منحنی اپیدمی در هفته گذشته 

موارد زیر مدنظر قرار گرفت:
_ در مواردی که هر دو شاخص تغییر روند ابتال و مرگ در چند روز 
اخیر روند افزایشی داشت، منحنی اپیدمی احتماالً روند افزایشی دارد.
_ در مواردی که شاخص تغییر روند ابتال نزولی ولی شاخص تغییر 

روند مرگ صعودی بود، احتماالً اخیراً پیک اپیدمی رد شده است.
_ در مواردی که منحنی اپیدمی تمام می شود، وضعیت به حالت 
ثبات می رسد و تغییرات در آن مختصر و نامنظم است. باید توجه 

داشت هر لحظه این روند مستعد یک پیک دیگر می باشد.
_ در مواردی که هر دو شاخص تغییر روند ابتال و مرگ در چند روز 
اخیر روند نزولی داشت، منحنی اپیدمی احتماالً روند نزولی دارد.
منظور از ناسازگاری داده ها این است که روند داده های مرگ و 
ابتال از یک الگوی قابل تفسیر پیروی نکرده و تغییرات ناهمگن 
روند شاخص های ابتال و مرگ دیده می شود. در این موارد تحلیل 
بهتر را در روزهای بعد و با داده های درست تر می توان ارائه داد. 
ناسازگاری در داده ها به دالیل مختلفی می تواند رخ دهد. از جمله 
دالیل بروز ناسازگاری می توان به ثبت غیردقیق روزانه داده ها توسط 
استان ها و وجود خطا هنگام ثبت داده ها، وجود ترکیبی از چند 
الگوی اپیدمی در استان )شروع اپیدمی در نقطه ای از استان و اتمام 
اپیدمی دیگر در نقطه دیگر(، بیمارپذیری یا بیمار گریزی گسترده 
در استان و تغییر روند مهاجرت بیماران در طول زمان اشاره کرد.

تقسیم بندی استان ها از نظر میزان گزارش
استان ها بر اساس میزان بروز در هفته آخر موارد بیماری به سه 
دسته پرگزارش، با گزارش متوسط و با گزارش پایین تقسیم شدند 
و روند بیماری در آنها در جدول و نمودارهای مرتبط مورد بررسی 
قرار گرفت. تحلیل بر اساس این شاخص ها، احتمالی بوده و انتظار 
است تیم کمیته اپیدمیولوژی استان ها همراه با سایر شاخص ها و 
تحلیل های دقیق تر، شواهد بهتری از روند اپیدمی در استان ها و 

دانشگاه های علوم پزشکی کشور ارائه دهند.
 

تحلیل روند بیماری در هفته منتهی به ۷ آذرماه
بنابر اعالم کمیته اپیدمیولوژی وزارت بهداشت، موارد ابتال و 
مرگ ومیر در کشور باال است. با این وجود روند بیماری در کشور 
به ثبات رسیده و تغییرات آن مختصر بوده است. در هشت استان 
کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، آذربایجان غربی، زنجان، آذربایجان 
شرقی، فارس، مازندران و هرمزگان روند ثبات با تغییرات مختصر 

و نامنظم وجود داشته است. در استان سیستان و بلوچستان روند 
ثبات با تغییرات مختصر صعودی و در 9 استان خراسان شمالی، 
لرستان، کرمان، البرز، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، مرکزی، 
خوزستان و بوشهر روند ثبات با تغییرات مختصر نزولی مشاهده 
شد. در پنج استان خراسان جنوبی، اردبیل، تهران، گلستان و قزوین 
روند صعودی یا شروع پیک جدید مشاهده شد. به نظر می رسد 
استان سمنان اخیراً یک پیک اپیدمی را پشت سر گذاشته است. 
دو استان یزد و همدان روند نزولی را نشان دادند. در پنج استان 
ایالم، قم، کرمانشاه، خراسان رضوی و گیالن ناسازگاری داده ها 
اجازه تحلیل درستی از وضعیت اپیدمی را نمی دهد. باید مدنظر 
داشت که یک استان می تواند چندین پیک منحنی را تجربه کند.
جهت اطالع از روش کار و اطالعات بیشتر در مورد روندهای 
استانی در چند روز اخیر به وبسایت کمیته اپیدمیولوژی کووید-19 

به آدرس corona.behdasht.gov.ir مراجعه کنید.
بر اساس اعالم کمیته اپیدمیولوژی وزارت بهداشت، تا هفتم 
آذرماه در جهان  ۶۲0۴8۵۵۲ نفر به کرونا مبتال شدند که از این 
تعداد یک میلیون و ۴۵0 هزار و 1۴۶ نفر فوت کردند و درصد 
مرگ و میر و کشندگی بیماری نیز ۲.3 درصد گزارش شده است. 
کشورهای آمریکا، هند، برزیل، روسیه و فرانسه در صدر موارد 
ابتال به بیماری در جهان هستند و ایران نیز در رتبه پانزدهم ابتال 

به کرونا در جهان قرار دارد.
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تغییرات مختصر نزولی کرونا  در ۹  استان


