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آخرین آمار کرونا در کشور

۲۸۸ ابتال و ۸ فوتی
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت از 
کرونا  به  نفر  تا چهارشنبه 2۸۸  روز سه شنبه 
مبتال شدند و هشت نفر نیز به دلیل ابتال به این 

بیماری جان خود را از دست دادند.
به گزارش سپید، از روز سه شنبه تا چهارشنبه ) 
2۸ اردیبهشت ماه 1401 ( و بر اساس معیارهای 
به  مبتال  جدید  بیمار   2۸۸ تشخیصی،  قطعی 
کووید19 در کشور شناسایی و ۵۶ نفر از آنان 

بستری شدند.
مجموع بیماران کووید19 در کشور به ۷ میلیون 

و 229 هزار و ۷4 نفر رسید.

متاسفانه ۸ بیمار کووید19 جان خود را از دست 
دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به 141 

هزار و 244 نفر رسید.
خوشبختانه تاکنون ۷ میلیون و 2۶ هزار و ۷33 
نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها 

ترخیص شده اند.
۷۵2 نفر از مبتالیان به کووید19 در بخش های 
مراقبت  تحت  بیمارستان ها  ویژه  مراقبت های 

قرار دارند.
تا کنون ۵1 میلیون و ۸۷۷ هزار و ۸۷۸ آزمایش 
تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.

در حال حاضر هیچ شهرستانی در وضعیت قرمز و  
نارنجی قرار ندارد و 2۵9 شهرستان در وضعیت 
زرد و 1۸9 شهرستان در وضعیت آبی هستند.

تاکنون ۶4 میلیون و 4۶4 هزار و 44۵ نفر دوز 
اول، ۵۷ میلیون و ۷4۷ هزار و 2۵۷ نفر دوز 
دوم و 2۷ میلیون و 3۷۷ هزار و 1۸2 نفر، دوز 

سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند.
مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 149 

میلیون و ۵۸۸ هزار و ۸۸4 دوز رسید.
تا چهارشنبه 3۵ هزار و ۵99  از روز سه شنبه 

دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

جدیدترین آمار مبتالیان و قربانیان کرونا در جهان
شمار مبتالیان به کووید-19 در جهان تاکنون 
به ۵24 میلیون و 130 هزار و 1۷۸ نفر رسیده 
است. مرگ شش میلیون و 292 هزار و ۶۵۷ 
نفر بر اثر این بیماری تأیید شده است و 494 
نیز  مبتالیان  از  نفر  میلیون و ۷1 هزار و ۶33 

بهبود یافته اند.
رسمِی  آمارهای  اساس  بر  سپید،  گزارش  به 
همه گیری کرونا، آمریکا با بیش از ۸4.4 میلیون 
مبتال و بیش از یک میلیون قربانی همچنان در 
صدر فهرست کشورهای درگیر با این بیماری 
قرار دارد و هند نیز با آمار بیش از 43.1 میلیون 
مبتال پس از آمریکا در رتبه دوم جهانی به لحاظ 
میزان ابتال قرار گرفته است.همچنین آمار مبتالیان 
به کووید-19 در برزیل هم از 30.۷ میلیون نفر 
فراتر رفته و در حال حاضر سومین کشور جهان 
به لحاظ باالترین شمار مبتالیان است.برزیل در 
عین حال با بیش از ۶۶۵ هزار جانباخته پس از 
ایاالت متحده، دومین رکورددار تعداد قربانیان 
کووید19 در جهان محسوب می شود و پس از 

آن هند با بیش از ۵24 هزار قربانی، سومین کشور 
به لحاظ ثبت باالترین آمار مرگ و میر کرونایی 

در این فهرست جهانی است.
در اروپا نیز فرانسه با ثبت بیش از 29.2 میلیون 
مبتال هم اکنون رکورددار ابتال در قاره سبز و 
چهارمین کشور با بیشترین آمار بیمار کرونایی 
در جهان است همچنین روسیه با گذشتن از آمار 
3۷۷ هزار قربانی، هم اکنون باالترین رقم مرگ 
و میر کرونایی را در بین کشورهای این منطقه 
دارد و در جهان نیز چهارمین کشور با باالترین 

نرخ فوتی های این بیماری است.
بنابر جدول 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 چهارشنبه 

به ترتیب به شرح جدول است.
همچنین ایران با مجموع هفت میلیون و 22۸ هزار 
و ۷۸۶ مورد ابتال و 141 هزار و 23۶ مورد فوت 
ناشی از بیماری کووید-19 در حال حاضر در 

رتبه شانزدهم در بین کشورهای دارای بیشترین 
آمار مبتالیان به کرونا قرار دارد.

بر اساس آمار فوق پس از ایاالت متحده، هند و 
برزیل، تاکنون در فرانسه، آلمان، انگلیس، روسیه، 
کره جنوبی، ایتالیا، ترکیه، اسپانیا، ویتنام، آرژانتین، 
اندونزی،  کلمبیا،  استرالیا،  ایران،  هلند،  ژاپن، 
لهستان، مکزیک، اوکراین، مالزی، تایلند، اتریش، 

جمهوری  پرتغال،  صهیونیستی،  رژیم  بلژیک، 
چک، آفریقای جنوبی، کانادا، فیلیپین، سوئیس، 
شیلی، پرو و یونان نیز بیش از سه میلیون مبتال 
ثبت شده  است.روند افزایش آمار ابتال به بیماری 
کووید-19 که تاکنون در 22۷ کشور و منطقه 
در جهان شیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری 

همچنان در دنیا قربانی می گیرد.

دوام ایمنی طبیعی بیشتر است یا واکسن های کووید؟ 
نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد مصونیت طبیعی 
ایجاد شده توسط عفونت کووید در بزرگساالن واکسینه 
نشده برابر با محافظت از طریق واکسن ها در مقابل 
عفونت مجدد یا بستری شدن در بیمارستان به دلیل ابتال 
به ویروس کروناست. همچنین روشن شد مصونیت از 
کووید بیش از مصونیت ناشی از واکسن باقی می ماند.
به گزارش سپید، آری روبیچک، از محققان این 
پژوهش اظهار کرد: »ما متوجه شدیم قبل از ظهور 
سویه اومیکرون ایمنی طبیعی درجاتی از محافظت 
 mRNA در برابر عفونت کووید مانند واکسیناسیون

را فراهم می کرده است.«
مدیر ارشد تجزیه و تحلیل پزشکی در سیستم سالمت 
یکی از بزرگترین سیستم های بهداشتی ایاالت متحده 
این مطالعه را با همکاری محققان دانشگاه شیکاگو 

منتشر کرد.
این مطالعه میزان ابتال به کووید در میان بزرگساالن 
واکسینه نشده با مصونیت از ابتال به کووید را نشان 
داد که بر اساس آن بزرگساالن واکسینه نشده با 
عفونت قبلی کووید نسبت به افراد واکسینه نشده 
بدون عفونت قبلی ۸۵ درصد کمتر در معرض خطر 

ابتال به کووید قرار داشتند.
یافته های این تحقیق نشان می دهد، بیمارانی که قبال 
به کووید مبتال شدند تا ۸۸ درصد محافظت در 
برابر بستری شدن در بیمارستان به دلیل ابتالی قبلی 
)مصونیت طبیعی( و تا ۸3 درصد نیز محافظت در 
برابر ابتال به کووید داشتند. این موضوع نشان می دهد 
ایمنی طبیعی با محافظت مشابه در برابر بیماری خفیف 

و شدید مرتبط است.
محقق این تحقیق گفت: »واکسن های mRNA با 
محافظت طوالنی مدت مشابهی در برابر کووید شدید 
که در مطالعه ما یافت شد، مرتبط است؛ اگرچه نشان 
داده شده محافظت مرتبط با واکسن از کووید خفیف 

در ۶ ماه کاهش می یابد.«
همچنین نشان داده شد مصونیت طبیعی در افراد 
واکسینه نشده تا 9 ماه پس از عفونت اولیه باقی 
می ماند تا آنجایی که محققان قادر به مطالعه آن بودند.

روبیچک توضیح داد: »محافظت در طول دوره مطالعه 
بدون کاهش تا 9 ماه پس از عفونت اولیه ثابت ماند.«
در این مقاله آمده است: »مطالعات قبلی که حفاظت 
در برابر عفونت مجدد سارس کوو 2 را بررسی 

می کردند، نتایج مشابه این تحقیق را نشان دادند یعنی 
مصونیت مرتبط با ایمنی طبیعی از ۸0.۵ درصد تا 
100 درصد است که مشابه سطح حفاظتی گزارش 

شده از واکسن های mRNA است.«
این ارقام بر اساس تجزیه و تحلیل بیش از 100هزار 
بیمار با آزمایش کووید مثبت در 1300 مرکز مراقبت 
در سراسر سیستم مراقبت بهداشتی عظیم پروویدنس 

بین اول اکتبر 2020 تا اول نوامبر 2021 است.
به گفته ایمی کامپتون فیلیپس، مدیر ارشد بالینی 
پروویدنس، این داده ها برای کمک به درک قدرت 
و طول عمر ایمنی طبیعی کلیدی است و به ما امکان 
می دهد اثربخشی عفونت قبلی را با واکسن های 

mRNA مقایسه کنیم.
وی افزود: »این نتایج بینش جدیدی در مورد طول مدت 
حفاظت پس از عفونت اولیه میان جمعیت واکسینه 
نشده ارائه می کند و می تواند پیامدهای مهمی برای 
دستورالعمل های واکسیناسیون و سیاست بهداشت 

عمومی داشته باشد.«
این مطالعه به دنبال مصاحبه ای با آنتونی فائوچی، 
مشاور کاخ سفید در امور مربوط به مقابله با کووید19، 

انجام شد که در آن وی با اشاره به آنفلوآنزا در سال 
2004 اظهار کرده بود: »بهترین واکسیناسیون این 

است که خودتان مبتال شوید.«
به گزارش ایسنا، نتایج این مطالعه به صورت آنالین 
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منتشر شد.


