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آمارجهانی مبتالیان، فوتی ها و بهبودیافتگان کرونا
مجموع مبتالیان به بیماری »کووید-19« ناشی از 
کروناویروس جدید در جهان تاکنون به 194 میلیون 
و ۸۳5 هزار و ۳1۶ نفر رسیده، مرگ چهار میلیون و 
1۷5 هزار و 1۲9 نفر بر اثر ابتال به این بیماری تأیید 
شده و همچنین تاکنون 1۷۶ میلیون و ۷۷9 هزار و 

۲۲9 نفر از مبتالیان نیز بهبود یافته اند.
به گزارش سپید، روند افزایش آمار ابتال به بیماری 
کووید-19 که تاکنون در ۲۲0 کشور و منطقه در جهان 
شیوع یافته است، ادامه دارد و این بیماری همچنان در 
دنیا قربانی می گیرد. آمریکا با بیش از ۳5.1 میلیون مبتال 
و بیش از ۶۲۶ هزار قربانی همچنان در صدر فهرست 

کشورهای درگیر با بیماری کووید-19 قرار دارد.
بنابر آمار به روز شده در پایگاه اطالع رسانی ورلداُمتر، 
شمار مبتالیان و قربانیان این بیماری در 10 کشوری 
که طبق گزارش های رسمی باالترین آمارها را تاکنون 
داشته اند تا صبح روز دوشنبه به ترتیب به شرح جدول 
است. براساس این فهرست، هند نیز با آمار بیش از 
۳1.4 میلیون مبتال پس از آمریکا در رتبه دوم جهانی 
قرار دارد و آمار مبتالیان به کووید-19 در برزیل هم 
از 19.۶ میلیون نفر فراتر رفته و در حال حاضر سومین 
کشور جهان به لحاظ باالترین شمار مبتالیان است. 
همچنین پس از ایاالت متحده، کشورهای برزیل با 
بیش از 549 هزار و هند با بیش از 4۲0 هزار جانباخته، 
باالترین آمار قربانیان کووید 19 را در این فهرست 

جهانی گزارش داده اند.
جانباختگان کووید-19 در مکزیک تاکنون بیش از تعداد قربانیان این بیماری را در دنیا ثبت کرده اند. تعداد پس از آن ها نیز کشورهای مکزیک و پرو بیشترین 

۲۳۸ هزار و در پرو نیز بیش از 195 هزار نفر اعالم 
شده است. همچنین روسیه با گذشتن از آمار 15۳ 
هزار قربانی تاکنون بیشترین تلفات کرونا را در بین 
کشورهای اروپایی داشته است. پس از آن نیز انگلیس 
با آمار بیش از 1۲9 هزار قربانی در جایگاه دوم تلفات 
کرونا در اروپا قرار گرفت. به عالوه کشورهای ایتالیا 
بیش از 1۲۷ هزار، کلمبیا بیش از 11۸ هزار و فرانسه 
نیز بیش از 111 هزار فوتی بر اثر ابتال به بیماری 
کووید-19 را گزارش داده اند. همچنین آرژانتین با 
بیش از 10۳ هزار، آلمان با بیش از 9۲ هزار، ایران با 
بیش از ۸۸ هزار، اندونزی با بیش از ۸۳ هزار، اسپانیا با 
بیش از ۸1 هزار، لهستان با بیش از ۷5 هزار، آفریقای 
جنوبی با بیش از ۶9 هزار، اوکراین با بیش از 5۲ 
هزار، ترکیه نیز با بیش از 50 هزار جانباخته، دیگر 
کشورهایی هستند که تاکنون آمار باالی مرگ  و میر 

ناشی از کووید-19 را ثبت کرده اند.
به گزارش ایسنا، براساس آمار فوق در حال حاضر 
در ۳1 کشور، شمار مبتالیان از رقم یک میلیون 
عبور کرده  است و پس از ایاالت متحده، هند و 
برزیل - که سه کشور رکورددار شمار مبتالیان در 
دنیا هستند - کشورهای روسیه، فرانسه، انگلیس، 
ترکیه، آرژانتین، کلمبیا، ایتالیا، اسپانیا، آلمان، ایران، 
اندونزی، لهستان، مکزیک، آفریقای جنوبی، اوکراین، 
پرو، هلند، جمهوری چک، شیلی، عراق، فیلیپین، 
کانادا، بنگالدش، بلژیک، سوئد، رومانی، مالزی و 

پاکستان نیز بیش از یک میلیون مبتال را ثبت کرده اند.

یک کارشناس ارشد سالمت در ایاالت متحده با اشاره به روند 
افزایش مبتالیان به کووید-19 در این کشور گفت که آمریکا در 

روند کنترل بیماری در جهت اشتباه قرار دارد.
به گزارش سپید، آنتونی فائوچی گفت: »کشور در جریان مقابله 
با بیماری کووید-19 در جهت اشتباه در حال حرکت است چرا 
که موارد ابتال به کروناویروس به ویژه در میان افراد واکسینه نشده 

رو به افزایش است.«
وی افزود: »سویه دلتای کرونا در مناطقی که میزان واکسیناسیون 
پایین است موجب افزایش موارد جدید ابتال به بیماری شده است.«

فائوچی تاکید کرد: »با توجه به اینکه روند واکسیناسیون به ویژه 
در ایالت های جنوبی پایین بوده الزم است دستورالعمل استفاده از 
ماسک به منظور مهار بیماری حتی در میان افراد واکسینه شده نیز 

مورد بازبینی قرار گیرد.«
وی همچنین گفت: »تزریق دوز تقویتی واکسن به افراد آسیب 

پذیر نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است.«
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری بی بی سی، آمارهای دولتی 
نشان می دهد که بیش از 1۶۲.۷ میلیون حدود 49 درصد از جمعیت 

آمریکا در برابر بیماری کووید-19 به طور کامل واکسینه شده اند.

سیرصعودی آمار ابتال به کرونا در آمریکا

داده های جدید یک مطالعه نشان می دهد که واکسن کرونای فایزر 
محافظت قوی در برابر نوع ویروس جهش یافته و بسیار عفونی دلتا 
کووید-19 دارد اما در صورتی که هر دو دز این واکسن تزریق شود.
به گزارش سپید، داده های این مطالعه جدید که در انگلیس انجام 
 ،mRNA شد، نشان می دهد که تزریق ۲ دوز این واکسن پیام رسان
در محافظت از مردم در برابر نوع دلتا ۸۸ درصد مؤثر است، 
این در حالی است که کارایی این واکسن در برابر سویه اصلی 
کووید-19، 94 درصد است. با این حال محققان در مجله هفتگی 
New England Journal of Medicine نوشتند: »اثربخشی 
واکسن فایزر در میان افرادی که فقط یک دوز از این واکسن را 
دریافت کرده اند به شدت کمتر است و حدود ۳1 درصد است.«

آمش آدالجا محقق ارشد مرکز امنیت سالمت جان هاپکینز در بالتیمور 
آمریکا گفت: »داده ها در خصوص اینکه واکسن های mRNA راه 
حلی برای گونه دلتای کرونا هستند در حال افزایش است. همچنین 
مشخص است که تزریق دز دوم این واکسن ها برای تقویت ایمنی 
از دز اول الزم است تا فرد در برابر این گونه کرونا مقاوم باشد.«

ریچارد کندی مدیر گروه تحقیقات واکسن فایزر کلینیک مایو 
گفت: »نوع دلتای کرونا در مقایسه با سویه اصلی آلفا، هفت 
جهش مختلف در پروتئین »سنبله« ویروس کرونا ایجاد کرده 
است. برخی از این جهش ها به ویروس کمک می کند تا سلول ها 
را آلوده کند، ویروس بیشتری در سلول های آلوده تولید کند یا به 

راحتی از فردی به فرد دیگر منتقل شود.«

طبق آخرین آمار سازمان جهانی بهداشت سویه جهش  یافته دلتای 
کرونا تاکنون در 1۲4 کشور جهان شناسایی شده است. این در حالی 
است که شمار این کشورها بنابر آمارهای هفته گذشته تنها 111 
کشور بود.  سازمان جهانی بهداشت از زمان شناسایی این جهش، 
روزها و هفته  ها درمورد خطرات ناشی از قدرت سرایت  پذیری 

این سویه اطالع  رسانی کرده  است.
با وجود تاکید کارشناسان و سران دولت  ها بر لزوم واکسیناسیون 
همگانی اکنون این سوال مطرح است که واکسن  های موجود چگونه 
مقابل سویه خطرناک دلتا عمل می  کنند و در صورت کم  اثر یا بی  
اثر بودن واکسن  های موجود، آیا ادامه کارزار واکسیناسیون همگانی 

دستاوردی خواهد داشت؟ ایرنا

مهار کرونا دلتا با تزریق واکسن فایزر


