14

 19فروردین  1400شماره 1902

خبـر

جدیدترین آمار مبتالیان و فوتیهای کرونا در جهان

شمار مبتالیان به بیماری کووید ۱۹-ناشی از
کروناویروس جدید در جهان تاکنون به  ۱۳۳میلیون
و  ۳۴هزار و  ۴۲۰نفر رسیده و مرگ دو میلیون
و  ۸۸۶هزار و  ۲۴۶نفر بر اثر ابتال به این بیماری
تأیید شده است.
بهگزارشسپید،همچنینبنابرتازهترینآمارهاتاکنون
 ۱۰۷میلیون و  ۲۸۹هزار و  ۱۶۸نفر از مبتالیان به
کووید ۱۹-نیزبهبودیافتهاند.روندافزایشآمارابتالبه
بیماری کووید ۱۹-که تاکنون در  ۲۱۹کشور و منطقه
در جهان شیوع یافته ،ادامه دارد و این بیماری همچنان
در دنیا قربانی میگیرد .آمریکا تاکنون با بیش از ۳۱.۵
میلیون مبتال و بیش از  ۵۷۰هزار قربانی ،همچنان در
صدرفهرستکشورهایدرگیربابیماریکووید۱۹-
قرار دارد .برزیل نیز با آمار بیش از  ۱۳.۱میلیون مبتال
پس از آمریکا در رتبه دوم جهانی قرار دارد و آمار
مبتالیان به کووید ۱۹-در هند هم از  ۱۲.۸میلیون
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  ۳۳۷هزار و مکزیک نیز با بیش از  ۲۰۵هزار
جانباخته ،همچنان باالترین آمار قربانیان کووید ۱۹را
در این فهرست جهانی گزارش دادهاند .پس از آن نیز
کشورهای هند ،انگلیس و ایتالیا به ترتیب بیشترین
تعداد قربانیان این بیماری را ثبت کردهاند.

تعدادجانباختگانکووید ۱۹-درانگلیساز ۱۲۶هزار
نفرعبورکردهواینکشورنیزتاکنونبیشترینقربانیان
کرونا را در اروپا داشته است .به عالوه هماکنون تعداد
قربانیان کرونا در ایتالیا هم از  ۱۱۱هزار نفر عبور
کرده است و در میان کشورهای اروپایی در رتبه دوم
قرار دارد .همچنین روسیه بیش از  ۱۰۱هزار ،فرانسه
بیش از  ۹۷هزار و آلمان نیز بیش از  ۷۷هزار فوتی
بر اثر ابتال به بیماری کووید ۱۹-را گزارش دادهاند.
پس از این کشورها ،اسپانیا با بیش از  ۷۵هزار،
کلمبیا با بیش از  ۶۴هزار ،ایران با بیش از  ۶۳هزار،
آرژانتین با  ۵۶هزار ،لهستان با بیش از  ۵۵هزار ،پرو
با بیش از  ۵۳هزار و  ،۴۰۰آفریقای جنوبی با بیش

آزمایشبالینیواکسنآسترازنکابرکودکانمتوقفشد

محققان دانشگاه آکسفورد ،آزمایش بالینی
واکسن کرونای خود را که با همکاری
شرکت سوئدی «آسترازنکا» در دست تولید
دارند ،متوقف کردند.
به گزارش سپید ،محققان دانشگاه آکسفورد در
یک بیانیه رسمی اعالم کردند که در انتظار نتایج
بررسی بیخطری واکسن آسترازنکا از سوی
نهادهاینظارتیانگلیس،سازمانتنظیمداروها
و محصوالت بهداشتی ( )MHRAهستند.
اینمحققاندانشگاهآکسفوردیادآورشدند«:در
حالیکههیچنگرانیدرزمینهبیخطریواکسن
آسترازنکادرآزمایشبالینیکودکانوجودندارد
اما قبل از انجام هرگونه واکسیناسیون بیشتر در
این آزمایش ،منتظر اطالعات اضافی از سوی
MHRAدرموردبررسیمواردنادر«ترومبوز/
ترومبوسیتوپنی» در بزرگساالن هستیم».
ترومبوز به موقعیتی گفته میشود که یک لخته
در داخل عروق سالم تحت شرایطی خاص
ایجاد شود که میتواند مانع جریان خون در
عروق شود .ترومبوسیتوپنی یا کمبود پالکت

خونوضعیتی است که در آن تعداد پالکتهای
خونکاهشمییابدوفردمستعدخونریزیشود.
سخنگویدانشگاهآکسفوردهماعالمکرد«:هیچ
یخطریواکسنآسترازنکادر
نگرانیدرزمینهب 
مطالعه بر کودکان وجود ندارد ،اما این مطالعه
در انتظار برای ارائه اطالعات اضافی در مورد
این واکسن از سوی سازمان تنظیم داروها و
محصوالت بهداشتی متوقف شده است».
وی افزود« :سازمان تنظیم داروها و محصوالت
بهداشتی()MHRAانگلیسهماکنونسرگرم
بررسی ارتباطات احتمالی میان تزریق واکسن
آسترازنکا و موارد نادر لخته شدن خون در
بزرگساالن است».
وی یادآور شد« :در مطالعه واکسن آسترازنکا
بر کودکان ،اثربخشی این واکسن بر بیش از
 ۳۰۰کودک  ۶تا  ۱۷ساله بررسی میشود ».این
توقفآزمایشیآخرینتحولدرحماسهدرحال
جریاندرموردواکسنآسترازنکاستکهعرضه
بیحاشیهای در خارج از کشور نداشته است.
بهگزارشایرنا،نگرانیهادرموردحوادثلخته
شدن خون در تعداد کمی از گیرندگان واکسن
آسترازنکا هفتهها سر خط خبرها قرار گرفته
است و باعث شد که بیش از دوازده کشور
اروپایی ماه گذشته به طور موقت استفاده از
این واکسن را به حالت تعلیق درآورند و منتظر
توصیههایسازماننظارتیاروپادرمورداستفاده
از واکسن آسترازنکا باشند.

از  ۵۳هزار و اندونزی با بیش از  ۴۱هزار جانباخته،
دیگر کشورهایی هستند که تاکنون آمار باالی مرگ
و میر ناشی از کووید ۱۹-را ثبت کردهاند .به گزارش
پایگاهاطالعرسانیورلداُمتر،شمارمبتالیانوقربانیان
این بیماری در  ۱۰کشوری که طبق گزارشهای
رسمی باالترین آمارها را تاکنون داشتهاند تا صبح
روز چهارشنبه به ترتیب به شرح زیر است:
 .۱آمریکا ۳۱ :میلیون و  ۵۶۰هزار و  ۴۳۸مبتال۵۷۰ ،
هزار و  ۲۶۰قربانی
 .۲برزیل ۱۳ :میلیون و  ۱۰۶هزار و  ۵۸مبتال۳۳۷ ،
هزار و  ۳۶۴قربانی
 .۳هند ۱۲ :میلیون و  ۸۰۱هزار و  ۷۸۵مبتال،

 ۱۶۶هزار و  ۲۰۸قربانی
 .۴فرانسه :چهار میلیون و  ۸۴۱هزار و  ۳۰۸مبتال،
 ۹۷هزار و  ۲۷۳قربانی
 .۵روسیه :چهار میلیون و  ۵۹۷هزار و  ۸۶۸مبتال،
 ۱۰۱هزار و  ۱۰۶قربانی
 .۶انگلیس :چهار میلیون و  ۳۶۴هزار و  ۵۲۹مبتال،
 ۱۲۶هزار و  ۸۸۲قربانی
 .۷ایتالیا :سه میلیون و  ۶۸۶هزار و  ۷۰۷مبتال۱۱۱ ،
هزار و  ۷۴۷قربانی
 .۸ترکیه :سه میلیون و  ۵۷۹هزار و  ۱۸۵مبتال۳۲ ،
هزار و  ۶۶۷قربانی
 .۹اسپانیا :سه میلیون و  ۳۱۷هزار و  ۹۴۸مبتال۷۵ ،
هزار و  ۹۱۱قربانی
 .۱۰آلمان :دو میلیون و  ۹۱۲هزار و  ۶۳۶مبتال۷۷ ،
هزار و  ۸۶۲قربانی
براساس آمار فوق در حال حاضر  ۲۳کشور اول این
جدول ،همگی از رقم یک میلیون ابتال عبور کردهاند
و پس از ایاالت متحده ،برزیل و هند -که سه کشور
رکورددار شمار مبتالیان در دنیا هستند  -کشورهای
فرانسه ،روسیه ،انگلیس ،ایتالیا ،ترکیه ،اسپانیا ،آلمان،
کلمبیا ،لهستان ،آرژانتین ،مکزیک ،ایران ،اوکراین،
پرو،جمهوریچک،آفریقایجنوبی،اندونزی،هلند،
شیلی و کانادا نیز بیش از یک میلیون مبتال را ثبت
کردهاند.ایسنا

آمار کرونا در جهان تا  ۱۸فروردین
تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در جهان،
تا صبح چهارشنبه ( ۱۸فروردین) به بیش
از  ۱۳۳میلیون و  ۲۸هزار نفر رسید و تعداد
قربانیان این ویروس نیز از دو میلیون و ۸۸۶
هزار نفر فراتر رفت.
به گزارش سپید ،در حال حاضر آمریکا
با بیش از  ۳۱میلیون و  ۵۶۰هزار مبتال،
از نظر تعداد مبتالیان به این ویروس در

رده اول قرار دارد و کشورهای برزیل،
هند و فرانسه در ردههای دوم تا چهارم
هستند .ایران نیز از نظر تعداد مبتالیان
کووید ۱۹-هماکنون در رده پانزدهم قرار
دارد .در این اینفوگرافیک ،آمار  ۱۵کشور
اول جهان از نظر تعداد مبتالیان و تازهترین
آمار کلی جهان درمورد ویروس کرونا را
مشاهده میکنید.

