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سازمان جهانی بهداشت: 

تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در جهان، 
تا صبح سه شنبه )۲۵ خرداد( به بیش از 
۱۷۷ میلیون و ۳۳ هزار نفر رسید و تعداد 
قربانیان این ویروس نیز از سه میلیون و 

۸۲۷ هزار نفر فراتر رفت.
به گزارش سپید، در حال حاضر آمریکا 
با بیش از ۳۴ میلیون و ۳۳۵ هزار مبتال، 
ویروس  این  به  مبتالیان  تعداد  نظر  از 

در رده اول قرار دارد و کشورهای هند، 
برزیل و فرانسه در رده های دوم تا چهارم 
مبتالیان  تعداد  نظر  از  نیز  ایران  هستند. 
کووید-۱۹ هم اکنون در رده سیزدهم قرار 
دارد. در این اینفوگرافیک، آمار ۱۵ کشور 
اول جهان از نظر تعداد مبتالیان و تازه ترین 
آمار کلی جهان درمورد ویروس کرونا را 

می کنید. مشاهده 

نشان  آلمان  در  مطالعه جدید  یک  نتایج 
که  کرونا  به  مبتال  بیماران  اکثر  می دهد 
جان باخته اند، التهاب عضالنی داشته که 
در برخی موارد این التهاب عضالنی بسیار 

شدید بوده است.
به گزارش سپید،  در بین مبتالیان به این 
دچار  نفر  شش  نفر   ۱۰ هر  از  بیماری 
عضالنی  بافت  قرمزی  و  تورم  ضعف، 

بودند. اسکلتی 
در  پزشکی  علوم  متخصصان  از  تیمی 
دانشگاه برلیِن آلمان پس از کالبدشکافی 
روی شماری از بیماران دریافتند که ۶۰ 
درصد بیماران کرونایی به خاطر التهاب 

بودند. عضله فوت کرده 
در بین این تعداد از افراد، از هر ۱۰ نفر 
قرمزی  و  تورم  ضعف،  دچار  نفر  شش 

این  و  بودند  اسکلتی  عضالنی  بافت 
بود،  مزمن  بیماری شان  که  بیمارانی  در 
مقیاس  در  است.  بوده  مشهودتر  بسیار 
صفر تا چهار، بیماران غیرویروسی نمره 
در  بود  یک  متوسط  طور  به  التهاب شان 
میانگین  کرونایی  بیماران  در  که  حالی 

این نمره ۳.۵ بود.
به گزارش دیلی میل، متخصصان می گویند 
از  متفاوت تر  بسیار  التهاب عضالنی  این 
نظیر  اعضایی  در  شده  مشاهده  التهاب 
می تواند  و  است  کلیه ها  و  قلب  ریه ها، 
کرونایی  بیماران  چرا  که  دهد  توضیح 
دچار آسیب های عضالنی با احتمال بیشتر 
مرگ روبرو هستند و چرا بازماندگان و 
بهبودیافتگان، دارای ضعف طوالنی مدت 

می شوند.ایسنا

آمار کرونا درجهان تا ۲۵ خرداد نتایج یک مطالعه جدید در آلمان نشان می دهد
علت فوت ۶۰ درصد از بیماران کرونایی 

خبـر

شماره ۱۹۵۷ ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

کرونا سریعتر از روند واکسیناسیون در حال گسترش است

سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد: »کروناویروس سریعتر از 
روند واکسیناسیون در دنیا در حال گسترش است.«

تاکید  با  بهداشت  دبیرکل سازمان جهانی  به گزارش سپید، 
بر اینکه بیماری کووید-۱۹ سریعتر از توزیع جهانی واکسن 

کروناویروس در حال گسترش است، گفت: »تعهد کشورهای 
عضو گروه هفت در اهدای واکسن قابل تقدیر است هرچند 
هنوز برای پایان همه گیری به میزان خیلی بیشتری از این 

است.« نیاز  واکسن 
یک  تامین  به  هفت  گروه  »تعهد  افزود:  آدهانوم  تدروس 
میلیارد دوز طی دو سال آینده کمک بزرگی است اما میزان 

است.« نیاز  مورد  واکسن  از  بیشتری  بسیار 
وی تاکید کرد: »برای پایان دادن به همه گیری کووید-۱۹ 
میلیارد   ۱۱ وجود  به  هفت  گروه  اعضای  بعدی  نشست  تا 

است.« نیاز  واکسن  دوز 
دبیرکل سازمان جهانی بهداشت با تاکید بر اینکه محموله های 
اظهار  کنیم،  توزیع  سریعتر  و  بیشتر  باید  را  کرونا  واکسن 
داشت: »ویروس سریعتر از توزیع جهانی واکسن در حال 

است.« گسترش 
یونایتدپرس،  خبرگزاری  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
انتشار  بحبوحه  در  واکسن  تزریق  و  توزیع  در  فوریت 
که  شده  مطرح  کروناویروس  مسری  بسیار  سویه های 
رغم  به  می کند.  تهدید  را  فعلی  واکسن های  اثربخشی 
روند  کووید-۱۹،  به  ابتال  جدید  موارد  تعداد  کاهش 
سرعت  از  جهان  در  آن  از  ناشی  میر  و  مرگ  کاهشی 

نیست. برخوردار  الزم 


