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شماره 1903 21 فروردین 1400

جدیدترین آمارمبتالیان و فوتی های کرونا  در جهان
از  ناشی  کووید-19  بیماری   به  مبتالیان  شمار 
کروناویروس جدید در جهان تاکنون به 134 میلیون 
و ۵2۸ هزار و ۸41 نفر رسیده و مرگ دو میلیون 
و 91۵ هزار و 13 نفر بر اثر ابتال به این بیماری 

تأیید شده است.
تاکنون  آمارها  تازه ترین  بنابر  سپید،  گزارش  به 
10۸ میلیون و 330 هزار و 4۶2 نفر از مبتالیان 
به کووید-19 بهبود یافته اند. روند افزایش آمار ابتال 
به بیماری کووید-19 که تاکنون در 219 کشور و 
منطقه در جهان شیوع یافته، ادامه دارد و این بیماری 

همچنان در دنیا قربانی می گیرد.
آمریکا تاکنون با بیش از 31.۷ میلیون مبتال و بیش از 
۵۷3 هزار قربانی، همچنان در صدر فهرست کشورهای 
درگیر با بیماری کووید-19 قرار دارد. برزیل نیز با 
آمار بیش از 13.2 میلیون مبتال پس از آمریکا در رتبه 
دوم جهانی قرار دارد و آمار مبتالیان به کووید-19 در 
هند هم از 13 میلیون 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 34۵ هزار و مکزیک نیز با بیش از 20۶ 
هزار جانباخته، همچنان باالترین آمار قربانیان کووید 
19 را در این فهرست جهانی گزارش داده اند. پس 
از آن نیز کشورهای هند، انگلیس و ایتالیا به ترتیب 
بیشترین تعداد قربانیان این بیماری را ثبت کرده اند.

تعداد جانباختگان کووید-19 در انگلیس از 12۶ هزار 

نفر عبور کرده و این کشور نیز تاکنون بیشترین قربانیان 
کرونا را در اروپا داشته است. به عالوه هم اکنون تعداد 
قربانیان کرونا در ایتالیا هم از 112 هزار نفر عبور 
کرده است و در میان کشورهای اروپایی در رتبه دوم 
قرار دارد. همچنین روسیه بیش از 101 هزار، فرانسه 
بیش از 9۸ هزار و آلمان نیز بیش از ۷۸ هزار فوتی 
بر اثر ابتال به بیماری کووید-19 را گزارش داده اند.
پس از این کشورها، اسپانیا با بیش از ۷۶ هزار، کلمبیا 
با بیش از ۶۵ هزار، ایران با بیش از ۶3 هزار، آرژانتین 
با ۵۷ هزار، لهستان با بیش از ۵۶ هزار، پرو با بیش 
از ۵3 هزار و 900، آفریقای جنوبی با بیش از ۵3 

هزار و 100 و اندونزی با بیش از 42 هزار جانباخته، 
دیگر کشورهایی هستند که تاکنون آمار باالی مرگ  و 

میر ناشی از کووید-19 را ثبت کرده اند.
شمار  ورلداُمتر،  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
مبتالیان و قربانیان این بیماری در 10 کشوری که 
طبق گزارش های رسمی باالترین آمارها را تاکنون 
داشته اند تا صبح روز جمعه به ترتیب به شرح زیر است: 
1. آمریکا: 31 میلیون و ۷1۷ هزار و 404 مبتال، 

۵۷3 هزار و ۸۵۶ قربانی
2. برزیل: 13 میلیون و 2۸۶ هزار و 324 مبتال، 

34۵ هزار و 2۸۷ قربانی

3. هند: 13 میلیون و ۶0 هزار و ۵42 مبتال، 1۶۷ 
هزار و ۶94 قربانی

4. فرانسه: چهار میلیون و 939 هزار و 2۵۸ مبتال، 
9۸ هزار و ۶۵ قربانی

۵. روسیه: چهار میلیون و ۶14 هزار و ۸34 مبتال، 
101 هزار و ۸4۵ قربانی

 321 و  هزار   3۷0 و  میلیون  چهار  انگلیس:   .۶
مبتال، 12۶ هزار و 9۸0 قربانی

۷. ایتالیا: سه میلیون و ۷1۷ هزار و ۶02 مبتال، 
112 هزار و ۸۶1 قربانی

۸. ترکیه: سه میلیون و ۶۸9 هزار و ۸۶۶ مبتال، 
33 هزار و 201 قربانی

9. اسپانیا: سه میلیون و 33۶ هزار و ۶3۷ مبتال، 
۷۶ هزار و 1۷9 قربانی

10. آلمان: دو میلیون و 9۵1 هزار و ۸29 مبتال، 
۷۸ هزار و 4۷3 قربانی

براساس آمار فوق در حال حاضر 23 کشور اول 
این جدول، همگی از رقم یک میلیون ابتال عبور 
کرده اند 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، لهستان، کلمبیا، آرژانتین، مکزیک، 
آفریقای  چک،  جمهوری  پرو،  اوکراین،  ایران، 
جنوبی، اندونزی، هلند، شیلی و کانادا نیز بیش 

از یک میلیون مبتال را ثبت کرده اند.ایسنا

پزشکان ژاپنی توانستند برای اولین بار در جهان پیوند ریه از یک 
اهدا کننده زنده را روی بیمار مبتال به کووید-19 انجام دهند.

به گزارش سپید، یک زن ژاپنی که ریه های او به دلیل خطر ابتال به 
بیماری کووید-19 دچار آسیب جدی شده بود، تحت عمل پیوند 
ریه قرار گرفت. برای اولین بار است پیوند ریه از یک اهدا کننده 
زنده روی بیمار بهبود یافته مبتال به کووید-19 انجام گرفته است.

پزشکان ژاپنی اظهار کردند: »در این عمل جراحی 11 ساعته 
که توسط 30 تیم پزشکی انجام گرفت، بافت ریه از همسر و 

پسر این بیمار به او پیوند شد.«

بیماری کووید-19 می تواند عامل آسیب دیدن ریه در برخی از 
بیماران شود و مردم سراسر جهان به عنوان بخشی از روند بهبود 
بیماری تحت پیوند ریه قرار می گیرند اما مسئوالن بیمارستان کیوتو 
اعالم کردند که این جراحی پیوند، اولین مورد بوده که بافت ریه از 
اهدا کننده زنده به بیمار مبتال به کووید-19 پیوند زده شده است.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری سی ان ان، پزشکان 
برای  این جراحی  بودن  آمیز  »موفقیت  کردند:  اظهار  ژاپنی 
بیماران مبتال به نوع شدید بیماری کووید-19 که آسیب ریوی 

جدی دیده اند، امیدبخش است.«

پزشکان ژاپنی به انجام رساندند

پیوند ریه از یک اهدا کننده زنده به بیمار مبتال به کووید-۱۹

نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد: »میزان مرگ و میر و احتمال 

بستری شدن افراد مبتال به نارسایی کلیوی در بیمارستان در دوران 
همه گیری کووید-19 بیشتر است.«

به گزارش سپید، محققان آمریکایی با بیان اینکه احتمال مرگ و میر 
و بستری شدن در بیمارستان در دوران همه گیری کووید-19 برای 
افراد مبتال به نارسایی کلیوی بیشتر است، اظهار داشتند: »یافته های 
بدست آمده در این بررسی تایید کننده لزوم در اولویت قرار گرفتن 

این بیماران برای دریافت واکسن کروناویروس است.«
محققان آمریکایی برای بررسی تاثیر بیماری کووید-19 بر این بیماران 
به مطالعه اطالعات آنان قبل و در حین همه گیری کووید-19 

پرداختند. این محققان دریافتند در فاصله 22 مارس تا 2۵ آوریل در 
میان بیمارانی که تحت دیالیز قرار گرفته بودند، میزان بستری شدن 

ناشی از ابتال به کووید-19 بیشترین رقم بوده است.
همچنین خطر مرگ و میر ناشی از هر علتی در میان بیماران دیالیزی 
و بیماران پیوند کلیه از 22 مارس تا 4 جوالی در مقایسه با سال های 

201۷ تا 2019 به ترتیب 1۷ و 30 درصد بیشتر بوده است.
به گزارش ایسنا به نقل از مدیکال اکسپرس، محققان آمریکایی 
اظهار داشتند:  »این مطالعه نشان می دهد که تاثیر مرحله ابتدایی 

همه گیری بر بیماران دیالیزی و پیوند کلیه عمیق بوده است.«

تاثیر بیماری کووید-۱۹ بر بیماران مبتال به نارسایی کلیوی


