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بنابر جدیدترین آمار رسمی همه گیری کرونا، 
جهان  در  بیماری  این  به  مبتالیان  مجموع 
تاکنون به ۵۹۷ میلیون و ۱۸۴ هزار و ۶۶۹ 
نفر رسیده و مرگ شش میلیون و ۴۵۹ هزار 

و ۸۱۳ بیمار کووید نیز تأیید شده است.
به گزارش سپید، براساس تازه ترین داده ها در 
جدول جهانی پاندمی کرونا، آمریکا با بیش 
از ۹۴.۸ میلیون مبتال و یک میلیون قربانی 
همچنان در صدر فهرست کشورهای درگیر 
با این بیماری قرار دارد و هند با آمار بیش 
از ۴۴.۲ میلیون مبتال پس از آمریکا در رتبه 

دوم جهانی جای گرفته است.
در اروپا نیز هم اکنون فرانسه با ثبت بیش از 
۳۴.۲ میلیون مبتال، تا این لحظه رکورددار ابتال 
در بین کشورهای این منطقه و نیز سومین 
در  کرونایی  بیمار  آمار  بیشترین  با  کشور 

جهان است.
آمار مبتالیان به کووید-۱۹ در برزیل هم از 
۳۴.۲ میلیون نفر فراتر رفته و در حال حاضر 
چهارمین کشور جهان به لحاظ باالترین شمار 

مبتالیان است.
هزار   ۶۸۱ از  بیش  با  حال  عین  در  برزیل 
جانباخته پس از ایاالت متحده، دومین کشور 
رکورددار تعداد قربانیان کووید۱۹ در جهان 
محسوب می شود و پس از آن هند با بیش 
از ۵۲۷ هزار قربانی، سومین کشور به لحاظ 
ثبت باالترین آمار مرگ و میر کرونایی در 

این فهرست جهانی است.
روسیه همچنین با گذشتن از آمار ۳۸۳ هزار 
قربانی، هم اکنون باالترین رقم مرگ و میر 
کرونایی را در بین کشورهای اروپایی 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 ۱۰ 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 ۴۸۸ 
هزار و ۴۹۳ مورد ابتال و ۱۴۳ هزار و ۹۳ مورد 

فوت ناشی از بیماری کووید-۱۹ در حال 
کشورهای  بین  در   ۱۷ رتبه  در  حاضر 
کرونا  به  مبتالیان  آمار  بیشترین  دارای 

قرار دارد.
بیماری  به  ابتال  آمار  افزایش  روند 
کووید-۱۹ که تاکنون در ۲۲۸ کشور و 
منطقه در جهان شیوع یافته، ادامه دارد 
قربانی  دنیا  در  بیماری همچنان  این  و 

می گیرد.

و  هزار   ۱۸۰ چهارشنبه  روز  جنوبی  کره  بهداشتی  مقامات 
که  کردند  گزارش  را  کووید-۱۹  به  ابتال  جدید  مورد   ۸۰۳
این تعداد باالترین آمار مبتالیان کرونا در چهار ماه گذشته 

در این کشور است.
به گزارش سپید، شیوع جدید کووید۱۹ در کره جنوبی ناشی 

از سویه اومیکرون است.
این تعداد موارد جدید ابتال به کووید۱۹ در کره جنوبی باالترین 
رقمی است که در این کشور از تاریخ ۱۳ آوریل سال جاری 

میالدی )۲۰۲۲( به ثبت رسیده است.
داده های ارائه شده توسط آژانس کنترل و پیشگیری از بیماری 
کره جنوبی )KDCA( نشان دهنده افزایش حدود ۲۰ درصدی 
موارد ابتال به کووید۱۹ در این کشور نسبت به هفته گذشته است.
می رود  انتظار  که  کردند  اعالم  همچنین  کشور  این  مقامات 

تعطیالت تابستانی بر آمار مبتالیان به کووید۱۹ در این کشور 
طی این هفته تأثیر گذاشته و منجر به افزایش آن شود.

بیماری کره  از  بر اساس گزارش آژانس کنترل و پیشگیری 
روز  کشور  این  در  کرونایی  بدحال  بیماران  تعداد  جنوبی، 
چهارشنبه به ۴۶۹ نفر رسید که نسبت به آمار روز قبل یعنی 

۵۶۳ نفر، کاهش یافته است.
 BA.5کره جنوبی از ماه ژوئیه تاکنون به دلیل شیوع زیرسویه
 اومیکرون در این کشور شاهد افزایش موارد ابتال به کووید۱۹ 

بوده است.
به گزارش laprensalatina، کره جنوبی از زمان شروع همه 
گیری کرونا تاکنون ۲۱ میلیون و ۶۸۲ هزار و ۸۱۶ مورد ابتال 
به این بیماری و ۲۵ هزار و ۷۵۲ مورد مرگ ناشی از عوارض 

ابتال به کووید۱۹ را به ثبت رسانده است.ایسنا

صندوق کودکان سازمان ملل متحد )یونیسف( روز سه شنبه 
اعالم کرد که شرکت داروسازی انگلیسی، قراردادی را برای 

تولید انبوه اولین واکسن ماالریا در جهان امضا کرده است.
اقدام به  به گزارش سپید، یونیسف همچنین اعالم کرد این 
منظور محافظت از میلیون ها کودک که در معرض خطر ابتال 

و مرگ ناشی از این بیماری هستند، صورت می گیرد.
بر اساس گزارش ها، ۱۸ میلیون دوز واکسن RTS,S طی سه 
سال آینده عرضه خواهد شد که به طور بالقوه ساالنه جان 

هزاران کودک و نوجوان را نجات می دهد.
کودکان زیر پنج سال هنوز جزو آسیب پذیرترین افراد در برابر 
ماالریا هستند به طوری که در سال ۲۰۲۰ میالدی نزدیک به 
نیم میلیون دختر و پسر تنها در آفریقا بر اثر این بیماری جان 

خود را از دست دادند.

ماالریا توسط انگل ها ایجاد شده و از طریق پشه های »آنوفل« 
آلوده به آن به انسان منتقل می شود. اگرچه این بیماری قابل 
پیشگیری و درمان است اما در صورت عدم درمان می تواند 

کشنده باشد.
همچنین به گفته سازمان جهانی بهداشت بیش از ۳۰ کشور 
دارای مناطقی با قابلیت شیوع متوسط تا زیاد ماالریا هستند.

واکسن ماالریا RTS,S حاصل ۳۵ سال تحقیق و توسعه بوده 
و اولین واکسن موجود در برابر یک بیماری انگلی است که 
تولید انبوه آن توسط شرکت دارویی »گالکسواسمیت کالین« 

انجام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری شینهوا، یونیسف انتظار دارد که تقاضا 
بیماری در  این  برای واکسن ماالریا در میان کشورهایی که 

آن ها شیوع دارد، باال باشد.ایسنا
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