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آمارجهانی مبتالیان و فوتی های کرونا
از  ناشی  کووید-19  بیماری  به  مبتالیان  شمار 
کروناویروس جدید در جهان تاکنون به 154 میلیون 
و 195 هزار و ۶0۸ نفر رسیده و مرگ سه میلیون و 
22۷ هزار و 1۸۸ نفر نیز بر اثر ابتال به این بیماری 

تأیید شده است.
به گزارش سپید، همچنین بنابر تازه ترین آمارها تاکنون 
1۳1 میلیون و ۶15 هزار و 229 نفر از مبتالیان به 
کووید-19 بهبود یافته اند. روند افزایش آمار ابتال 
به بیماری کووید-19 که تاکنون در 220 کشور و 
منطقه در جهان شیوع یافته است، ادامه دارد و این 

بیماری همچنان در دنیا قربانی می گیرد. 
آمریکا تاکنون با بیش از ۳۳.2 میلیون مبتال و بیش 
فهرست  قربانی همچنان در صدر  از 591 هزار 
کشورهای درگیر با بیماری کووید-19 قرار دارد. 
هند نیز با آمار بیش از 20.2 میلیون مبتال پس از 
آمریکا در رتبه دوم جهانی قرار دارد و آمار مبتالیان 
به کووید-19 در برزیل هم از 14.۷ میلیون نفر فراتر 
رفته و در حال حاضر سومین کشور جهان به لحاظ 

باالترین شمار مبتالیان است.
پس از ایاالت متحده، کشورهای برزیل با بیش از 40۸ 
هزار و هند با بیش از 222 هزار جانباخته باالترین 
آمار قربانیان کووید 19 را در این فهرست جهانی 
گزارش داده اند. پس از آن ها نیز کشورهای مکزیک، 
انگلیس و ایتالیا به ترتیب بیشترین تعداد قربانیان این 
بیماری را در دنیا ثبت کرده اند. تعداد جانباختگان 
کووید-19 در مکزیک بیش از 21۷ هزار نفر اعالم 

شده و در انگلیس نیز از 12۷ هزار نفر عبور کرده و 
این کشور تاکنون بیشترین قربانیان کرونا را در اروپا 
داشته است. به عالوه هم اکنون تعداد قربانیان کرونا 
در ایتالیا از 121 هزار نفر عبور کرده است و در میان 

کشورهای اروپایی در رتبه دوم قرار دارد.
همچنین روسیه بیش از 111 هزار، فرانسه بیش از 
105 هزار و آلمان نیز بیش از ۸4 هزار فوتی بر اثر 

ابتال به بیماری کووید-19 را گزارش داده اند.
پس از این کشورها، اسپانیا با بیش از ۷۸ هزار، کلمبیا 
با بیش از ۷5 هزار، ایران با بیش از ۷2 هزار، لهستان 
با بیش از ۶۸ هزار، آرژانتین با ۶4 هزار، پرو با بیش 

از ۶2 هزار، آفریقای جنوبی با بیش از 54 هزار، 
اندونزی با بیش از 45 هزار و اوکراین با بیش از 44 
هزار جانباخته دیگر کشورهایی هستند که تاکنون 
آمار باالی مرگ  و میر ناشی از کووید-19 را ثبت 
کرده اند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی ورلداُمتر، شمار 
مبتالیان و قربانیان این بیماری در 10 کشوری که طبق 
گزارش های رسمی باالترین آمارها را تاکنون داشته اند 

تا صبح روز سه شنبه به ترتیب به شرح زیر است:
1. آمریکا: ۳۳ میلیون و 2۳0 هزار و 5۶1 مبتال، 

591 هزار و 514 قربانی
2.هند: 20 میلیون و 2۸2 هزار و ۸۳۳ مبتال، 222 

هزار و 40۸ قربانی
۳. برزیل: 14 میلیون و ۷91 هزار و 4۳4 مبتال، 

40۸ هزار و ۸29 قربانی
4. فرانسه: پنج میلیون و ۶5۶ هزار و ۷ مبتال، 

105 هزار و 1۳0 قربانی
5. ترکیه: چهار میلیون و 900 هزار و 121 مبتال، 

41 هزار و 191 قربانی
۶. روسیه: چهار میلیون و ۸۳1 هزار و ۷44 مبتال، 

111 هزار و 19۸ قربانی
 ۸50 و  هزار   421 و  میلیون  چهار  انگلیس:   .۷

مبتال، 12۷ هزار و 5۳9 قربانی
۸. ایتالیا: چهار میلیون و 50 هزار و ۷0۸ مبتال، 

121 هزار و 4۳۳ قربانی
9. اسپانیا: سه میلیون و 540 هزار و 4۳0 مبتال، 

۷۸ هزار و 29۳ قربانی
10. آلمان: سه میلیون و 4۳5 هزار و ۸۷۷ مبتال، 

۸4 هزار و 20 قربانی
براساس آمار فوق در حال حاضر در  2۶ کشور، 
شمار مبتالیان از رقم یک میلیون عبور کرده اند و 
پس از ایاالت متحده، هند و برزیل - که سه کشور 
رکورددار شمار مبتالیان در دنیا هستند - کشورهای 
فرانسه، ترکیه، روسیه، انگلیس، ایتالیا، اسپانیا، آلمان، 
آرژانتین، کلمبیا، لهستان، ایران، مکزیک، اوکراین، 
پرو، اندونزی، جمهوری چک، آفریقای جنوبی، 
هلند، کانادا، شیلی، عراق، رومانی و فیلیپین نیز 

بیش از یک میلیون مبتال را ثبت کرده اند.ایسنا

سازمان غذا و داروی ایاالت متحده قرار است تا هفته آینده 
مجوز استفاده از واکسن کووید-19 را برای نوجوانان 12 تا 

15 ساله صادر کند.
به گزارش سپید، این مجوز باعث خواهد شد میلیون ها دانش آموز 
در مقاطع راهنمایی و دبیرستان در ایاالت متحده بتوانند این 
واکسن را دریافت کنند و آزمایش های بالینی فایزر نشان داده که 
این واکسن در میان گروه سنی یاد شده، 100 درصد موثر است.

یکی از مقامات بهداشتی این کشور به نیویورک تایمز گفت که 
مجوز سازمان غذا و دارو ممکن است تا پایان هفته جاری یا 

اوایل هفته آینده صادر شود.
وقتی سازمان غذا و دارو مجوز را صادر کند، گروه مشاوره واکسن 
مرکز پیشگیری و کنترل بیماری جلسه برگزار خواهد کرد تا اطالعات 
بالینی آن را بررسی و توصیه خود برای استفاده از آن در این گروه 
سنی را ارائه کند. اگر این مجوز صادر شود، گروه سنی یاد شده 

قادر خواهد بود کمی بعدتر و در ماه جاری میالدی، واکسن را 
دریافت کند و متخصصان می گویند واکسینه کردن نوجوانان 
اقدامی اساسی در برقراری ایمنی جمعی در ایاالت متحده است.
به نوشته روزنامه ایندیپندنت،  مدرنا هم قرار است به زودی نتایج 
آزمایش واکسن خود روی گروه سنی 12 تا 1۷ سال را اعالم 
کند و کمی  بعدتر هم نتایج آن در کودکان ۶ ماهه تا 12 ساله را 

اعالم خواهد کرد.ایسنا

سازمان غذا و داروی آمریکا: 

مجوزواکسنکرونابراینوجوانانصادرمیشود

بر اساس نتایج یک مطالعه که به تازگی در آمریکا انجام شده، پادتن 
)آنتی بادی( کرونا تا یک سال پس از ابتال به بیماری کووید-19 در 

بدن فرد باقی می ماند و قابل تشخیص است.
به گزارش سپید، در این آزمایشات نمونه های خون 250 بیمار سابق 
کووید-19 مورد بررسی قرار گرفته است و متخصصان متوجه شده اند 
که بدن تمامی بیماران بستری شده قبلی و 95 درصد از بیمارانی که 
کار آن ها به بیمارستان نکشیده است، دارای پادتن کرونا بوده  است.

پزشکان می گویند سطح پادتن در بدن افراد با سن و شدت درگیر 
شدن با ویروس کرونا ارتباط داشته و افراد باالی ۶5 سال که بیماری 
کووید-19 سخت تری را تجربه کرده بودند از سطح پادتن باالتری 
برخوردار بودند. در عین حال یافته های اخیر نشان می دهد افراد زیر 
۶5 سال و مبتال به گونه های خفیف تر بیماری که توانسته اند بدون نیاز 

به بیمارستان بهبود پیدا کنند، سطح پادتن پایین تر و متغیرتری داشته اند.
متخصصان می گویند در افرادی که قبال مبتال به کووید-19 خفیف 
شده اند واکسن، محافظتی طوالنی تری نسبت به پادتن طبیعِی خودِ 

بدن ایجاد خواهد کرد. در مطالعه انجام شده از مجموع 250 فرد مبتال، 
5۸ نفر پیشتر در بیمارستان بستری شده بودند و 192 نفر نیز به دلیل 
عالئم خفیف در خانه بهبود یافته بودند. نتایج تحقیق تازه در نشریه 
پزشکی »medRxiv« منتشر شده است. به گزارش یورونیوز، پیشتر 
نتایج یک مطالعه بر سطح پادتن بیش از ۳0 هزار نفر از شهروندان 
کشور ایسلند نشان داده بود که سطح پادتن بیماری کووید-19 در 
بدن بیش از 90 درصد مبتالیان به ویروس کرونا پس از ابتال افزایش 
یافته و تا چهار ماه پس از بهبود ثابت مانده است. این در شرایطی 
است که مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در آمریکا )CDC( به 
افراد واکسینه شده هشدار داده که با وجود احتمال پایین ابتالی آنها 
به بیماری کووید-19 باید احتیاط کنند چرا که می توانند بدون داشتن 

هیچ عالئمی از ابتالی به ویروس، ناقل آن به دیگر افراد باشند.ایسنا

پادتنکروناتایکسالپسازابتالدربدنباقیمیماند


