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جهان

بنابـر جدیدتریـن آمـار رسـمی همه گیـری 
بیمـاری  بـه  مبتالیـان  مجمـوع  کرونـا، 
کوویـد-۱۹ در جهـان تاکنـون بـه ۶۲۳ میلیون 
و ۲۲۴ هزار و ۳۹۸ نفر رسیده و مرگ شش 
میلیـون و ۵۴۹ هـزار و ۹۱۵ بیمـار کوویـد نیـز 

تایید شـده اسـت.
به گزارش سـپید، بر اسـاس تازه ترین داده ها 
در جـدول پاندمـی کرونـا، از روز شـنبه تـا 
یک شـنبه ۶۸ هـزار و ۸۸۴ ابتـالی جدیـد 
بـه کوویـد در جهـان ثبـت و بـه آمـار قبلـی 

افزوده شـده اسـت.
همچنین براساس جدول جهانی »ورلداُمتر«، 
آمریـکا بـا بیـش از ۹۸.۲ میلیـون مبتـال و یـک 
میلیـون قربانـی همچنـان در صـدر فهرسـت 
کشـورهای درگیـر بـا ایـن بیمـاری قـرار دارد.
در اروپـا نیـز هـم اکنـون فرانسـه بـا ثبـت بیش 
از ۳۵.۴ میلیون مبتال، تا این لحظه رکورددار 
ابتـال در بیـن کشـورهای ایـن منطقـه اسـت و 
روسـیه با گذشـتن از آمار ۳۸۷ هزار قربانی، 
هـم اکنـون باالتریـن رقـم مـرگ و میر کرونایی 

را در بین کشورهای اروپایی دارد.
پایـگاه  در  شـده  بـه روز  جـدول  بنابـر 
اطالع رسـانی ورلداُمتـر، شـمار مبتالیـان و 
قربانیـان ایـن بیمـاری در ۱۰ کشـوری کـه 
طبـق گزارش هـای رسـمی باالتریـن آمارهـا 
را تاکنـون داشـته اند تـا صبـح روز یک شـنبه 

بـه ترتیـب بـه شـرح جـدول اسـت.
همچنین ایران با مجموع هفت میلیون و ۵۴۹ 
هزار و ۱۸۶ مورد ابتال و ۱۴۴ هزار و ۴۲۹ مورد 
فـوت ناشـی از بیمـاری کوویـد-۱۹ در حـال 
حاضر در رتبه ۱۷ در بین کشـورهای دارای 

بیشـترین آمار مبتالیان به کرونا قرار دارد.
بیمـاری  بـه  ابتـال  آمـار  افزایـش  رونـد 
کوویـد-۱۹ کـه تاکنـون در ۲۲۸ کشـور و 
منطقه در جهان شیوع یافته، ادامه دارد و این 

بیمـاری همچنـان در دنیـا قربانـی می گیـرد.

مرگ شش میلیون و ۵۴۹ هزار و ۹۱۵ بیمار
آمار جهانی کرونا

برخـی از مقامـات بهداشـتی ایـاالت متحـده 
اعـالم کرده انـد کـه احتمـاال بـه ایـن زودی هـا 
نمی تـوان بیمـاری  آبلـه  میمونـی را در ایـن کشـور 

ریشـه کن کـرد.
بـه گـزارش سـپید، مرکـز کنتـرل و پیشـگیری از 
بیمـاری آمریـکا در ایـن زمینـه گفـت: »گسـترش 
ایـن بیمـاری در حـال کاهـش اسـت بـا ایـن حـال 
ویروس آنقدر گسترده است که از بین بردن آن 
بعیـد بـه نظـر می رسـد. در همیـن حـال مقامـات 
بهداشـتی ایـن کشـور نیـز ایـن موضـوع را تاییـد 

کرده اند.«
بـه گفتـه یکـی از مقامـات بهداشـتی ایـن کشـور، 
آبلـه میمونـی تهدیـدی مـداوم بـرای چنـد سـال 

آینـده خواهـد بود.
وی همچنیـن گفـت: »آبلـه میمونـی در بسـیاری 
از نقاط کشـور و همچنین کشـورهای خارجی 
وجود داشـته و هیچ مسـیر روشـنی در ذهن ما 

بـرای حـذف کامـل ایـن بیمـاری در داخل کشـور 
وجـود ندارد.«

ایـن ویـروس عمدتـاً در بیـن مردانـی کـه بـا 
مـردان دیگـر رابطـه جنسـی داشـته اند گسـترش 
یافتـه، بـا ایـن حـال مقامـات بهداشـتی همچنـان 
تاکیـد می کننـد کـه هـر کسـی ممکـن اسـت بـه 
ایـن بیمـاری مبتـال شـود. مهـم اسـت افـرادی که 
در معـرض خطـر ابتـال بـه ایـن بیمـاری هسـتند، 
اقداماتـی را بـرای جلوگیـری از شـیوع آن انجـام 
دهند و واکسیناسیون این بیماری نیز ادامه یابد.
گـزارش مرکـز کنتـرل و پیشـگیری از بیمـاری 
آمریکا نشـان داده که روند ابتال به آبله میمونی 
در ایـن کشـور نزولـی بـوده و انتظـار مـی رود کـه 
در چنـد هفتـه آینـده نیـز ایـن رونـد ادامـه یابـد.

آبله میمونی در  بخش هایی از آفریقا بومی است 
بـا ایـن حـال مـواردی از ابتـال بـه ایـن بیمـاری از 
مـاه مـه سـال جـاری میـالدی )۲۰۲۲( در دیگـر 

نقاط جهان نیز گزارش شـده اسـت.
تاکنون بیش از ۶۷ هزار مورد ابتال به این بیماری 

در کشورهای غیربومی به ثبت رسیده است.
در عین حال ایاالت متحده بیشترین موارد ابتال 
به این بیماری را در بین کشـورهای جهان دارد 

و تاکنـون ۲۵ هـزار و ۶۰۰ مـورد ابتـال بـه ایـن 
بیمـاری را گـزارش کرده اسـت.

بـه گـزارش آسوشـیتدپرس، بیـش از ۹۷ درصـد 
مـوارد ابتـال بـه آبلـه میمونـی در ایـاالت متحـده 

را مردان تشـکیل می دهند.ایسـنا

آبله میمونی به این زودی ها از بین نمی رود
مقامات بهداشتی آمریکا:


