
سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد

ثبت رکورد جدید مبتالیان روزانه کرونا در جهان
سازمان جهانی بهداشت با تایید ۲۹۲ هزار و 
۵۲۷ مورد ابتالی جدید به کرونا در روز جمعه 
از ثبت رکورد جدید شمار جهانی مبتالیان کرونا 

در یک روز خبر داد.
به گزارش سپید، بیشترین افزایش مربوط به ایاالت 
متحده آمریکا، برزیل، هند و آفریقای جنوبی 
بوده است. این چهار کشور با ثبت شمار باالیی 
از مبتالیان در صدر اخبار جهان قرار گرفته اند.
روز گذشته ۶۸۱۲ مورد مرگ و میر ناشی از 

کرونا نیز در جهان به ثبت رسید.
رکورد قبلی سازمان جهانی بهداشت برای مبتالیان 
روزانه کرونا ۲۸۴ هزار و ۱۹۶ نفر در تاریخ ۲۴ 
ژوئیه بود. شمار مرگ و میر در این تاریخ نیز 
با ثبت ۹۷۵۳ مورد، جزو باالترین آمار افزایش 
قربانیان در یک روز تاکنون محسوب می شود. 
میزان مرگ و میر در ماه ژوئیه به طور متوسط 

۵۲۰۰ مورد در روز بوده است که از ماه ژوئن 
با متوسط ۴۶۰۰ نفر در روز افزایش داشته است.

نزدیک به ۴۰ کشور در هفته گذشته رکوردهای 
جدیدی از شمار مبتالیان روزانه کرونا از خود 

بر جای گذاشته اند که نسبت به همین شمار در 
هفته گذشته حدود دو برابر شده است.

هنگ  ژاپن،  استرالیا،  در  همچنین  ابتال  موارد 
کنگ، بولیوی، سودان، اتیوپی، بلغارستان، بلژیک، 
ازبکستان و سرزمین های اشغالی نیز در میان دیگر 

کشورها رو به افزایش بوده است.
هفته گذشته مبتالیان کرونا برای اولین بار در 
در  مبتالیان  مجموع  از  التین  آمریکای  منطقه 
در  ابتال  موارد  گرفت.  پیشی  کانادا  و  آمریکا 
برزیل رو به افزایش بوده و موارد مرگ و میر 
ناشی از کرونا در آن در رتبه دوم جهان قرار 

گرفته است.
بنا بر گزارش رویترز، مجموع مبتالیان کرونا 
در جهان تاکنون از ۱۷.۷ میلیون نفر عبور کرده 
و بیش از ۶۸۳ هزار نفر نیز در اثر ابتال به این 

بیماری جان خود را از دست داده اند. ایسنا

از  تن  پلیس هند، دست کم ۱۰  به گفته 
مصرف  دلیل  به  کشور  این  شهروندان 
مایع  با  نتیجه مسمومیت  خوراکی و در 
ضدعفونی کننده دست در شرایط قرنطینه 

جان خود را از دست دادند.
به گزارش سپید، پلیس محموله های مایع 
شامل  الکل  پایه  بر  کننده  عفونی  ضد 
بطری های آکبند و بطری های خالی ضد 
عفونی کننده را دست کم در ۲۰ خانه در 
ایالت  روستایی در منطقه »پراکاسام« در 
آندرا پرادِش هند پیدا کرده است. طی سه 
روز اخیر دست کم ۱۰ نفر به دلیل خوردن 
این ضد فونی کننده ها به جای نوشیدنی 
الکلی، جان خود را از دست داده اند. به 
گفته خانواده های قربانیان، این افراد اقدام 

به نوشیدن مایع ضدعفونی کننده الکلی و 
مخلوط شده با نوشابه یا آب کرده  بودند.
به گفته اعضای خانواده قربانیان، این افراد 
پس از نوشیدن مایع ضد عفونی کننده دچار 
استفراغ، درد شدید معده و احساس سوزش 

شده و سرانجام بیهوش شده اند.
مقامات ۹ نفر از ۱۰ قربانی را که بین ۲۵ 
تا ۶۵ سال سن داشته اند، شناسایی کردند. 
بیشتر این قربانیان متکدی یا کارگر بوده اند. 
بر  عالوه  نیوزویک،  گزارش  بر  بنا 
همه  برای  مرگ  از  پس  گزارش های 
گزارش های  دنبال  به  پلیس  قربانیان، 
سم شناسی است تا مشخص شود دقیقًا 
چه ماده ای در ضد عفونی کننده ها منجر 

به مرگ این افراد شده است.

ویتنام روز جمعه سرانجام پس از بیش از سه 
ماه صفر بودِن شمار مبتالیان جدید به کرونا، 
اولین مرگ ناشی از این عفونت و شیوع مجدد 

آن را اعالم کرد.
ایسنا، صبح روز  از  نقل  به  به گزارش سپید 
جمعه یک مرد ۷۰ ساله مبتال به کووید۱۹ با 
چندین بیماری زمینه ای در نتیجه سکته قلبی در 
بیمارستان مرکزی شمال شهر »دانانگ« در استان 
»توا تین-هوئه« جان باخت . این مرد که از نارسایی 
کلیه و فشار خون رنج می برد، در تاریخ ۹ ژوئیه 
در بیمارستان بستری شده و آزمایش کرونای 
او سه هفته بعد مثبت اعالم شده و در قرنطینه 
قرار گرفت. وی از روز پنج شنبه زیر دستگاه 
ونتیالتور قرار گرفته بود. تست کرونای دختر، 
پسر و همسایه این پیرمرد که به مالقات او در 

بیمارستان آمده بودند، همگی مثبت شده است.
از  ویتنام صبح روز جمعه  بهداشتی  مقامات 
۴۵ مورد ابتالی جدید و عصر همان روز از 
۳۷ مورد دیگر ابتال به کرونا در شهر »دانانگ« 
خبر دادند. همه ۴۵ مورد ثبت شده در صبح 
روز گذشته به بیمارستان ها و مراکز درمانی و 
همچنین هتلی که برای قرنطینه بیماران کرونا 

اختصاص یافته، مربوط می شود.
بنا بر گزارش یواس نیوز، جمعه بیشترین افزایش 
در موارد روزانه ابتال به کرونا از زمان شیوع این 
بیماری همه گیر در ماه ژانویه در این کشور رخ 
داده است. این کشور از ۲۵ ژوئیه، زمانی که 
نخستین مورد منتقل شده محلی خود را طی 
حدود سه ماه ثبت کرد، اکنون بیش از ۱۰۰ 

عفونت در جامعه را ثبت کرده است. ایسنا

مسمومیت با ضدعفونی کننده جان ۱۰ هندی را گرفت شیوع مجدد کرونا در ویتنام پس از ۳ ماه

خبـر

نتایج یک مطالعه جدید توسط متخصصان پزشکی در انگلیس 
نشان می دهد کادر درمان که از بیماران مبتال به کووید-۱۹ 
مراقبت می کنند در صورت مجهز بودن به تجهیزات حفاظت 
این  به  ابتال  برابری  سه  با خطر  همچنان  نیز   )PPE( فردی 

بیماری روبرو هستند.
به گزارش سپید به نقل از ایسنا، بررسی انجام شده در انگلیس 
حاکی از آن است که مجهز بودن کادر درمان به تجهیزات 
حفاظت شخصی برای مراقبت از آنان در برابر کروناویروس 

جدید کافی نیست.
در این بررسی آمده است: »اعضای کادر درمان درصورتی که به 
دستکش، گان و ماسک کافی مجهز باشند در مقایسه با عموم 
مردم ۳.۴ برابر بیشتر در معرض ابتال به بیماری کووید-۱۹ 

قرار دارند.«
در این بررسی محققان با استفاده از نرم افزارهای ردیابی عالئم 

بیماری کووید-۱۹ به مطالعه اطالعات بیش از دو میلیون نفر 
از جمله ۱۰۰ هزار نفر از اعضای کادر درمان در آمریکا و 

انگلیس بین ماه مارس تا آوریل پرداختند.
آنها مشاهده کردند بیش از ۲۷۰۰ مورد ابتال به کووید-۱۹ 
به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر از کادر درمان گزارش شده که این 

رقم در میان عموم مردم بیش از ۲۴۰ مورد به ازای هر ۱۰۰ 
هزار نفر بوده است.

به گزارش شبکه خبری سی ان ان، به گفته متخصصان انگلیسی، 
اطالعات فعلی حاکی از آن است که با وجود در دسترس بودن 
تجهیزات حفاظت شخصی، خطر ابتال به بیماری کووید-۱۹ 
در گروه های درمانی همچنان باالست و این در حالیست که 
در برخی کشورها از جمله ایاالت متحده، کادر درمان حتی 
با کمبود همین لوازم نیز روبرو هستند و این مشکل به ویژه 
در مورد کارکنان بهداشتی از گروه اقلیت ها نظیر پرسنل سیاه 

پوست، آمریکای التین یا آسیایی بیشتر به چشم می خورد.
این تحقیق به سیستم های درمانی و مراقبت  بهداشتی توصیه 
می کند که عالوه بر تامین تجهیزات حفاظت فردی به میزان 
کافی به دنبال شناسایی و بکارگیری روش های موثر بیشتر 

برای حفاظت از پرسنل خود در برابر این بیماری باشند.

تجهیزات حفاظت فردی تا چه حد مانع از ابتالی کادر درمان به کرونا می شود؟

7 شماره ۱۷۱۳ ۱۲ مرداد ۱۳۹۹


