
جدیدترین آمار جهانی کرونا

بنابر جدیدترین آمار جهانی کرونا، مجموع مبتالیان 
به بیماری کووید-۱۹ در دنیا تاکنون به ۶۶۸ میلیون و 
۱۳۸ هزار و ۴۴۵ نفر رسیده و مرگ شش میلیون و 

۷۱۰ هزار و ۳۹۵ بیمار نیز تایید شده است.
به گزارش سپید، همچنین بر اساس آمار رسمی ارائه 
شده در جدول جهانی ورلداُمتر، از روز جمعه تا شنبه 
کرونا در جهان جان ۱۶۴۵ نفر را گرفته است. همچنین 
۴۹۲ هزار و ۹۸۴ ابتالی جدید جهانی نیز به ثبت 

رسیده است.
آمارها در عین حال نشان می دهد که ژاپن با ثبت ۴۵۶ 
فوتی، بیشترین شمار مرگ های کووید را در جهان 
داشته است. همچنین وزارت بهداشت ژاپن می گوید 
که روز جمعه فوت ۴۵۶ تن بر اثر ابتال به کرونا را تایید 
کرده که این رقم، بیشترین آمار روزانه جان باختگان در 
این کشور از زمان آغاز این همه گیری تا کنون است.

همچنین  پس از ژاپن، آمریکا با ۲۰۱ فوتی، باالترین آمار 

تلفات را ثبت کرده است.
همچنین آمریکا با بیش 
و  مبتال  میلیون  از ۱۰۳ 
عبور از ۱.۱ میلیون قربانی 
همچنان در صدر فهرست 
کشورهای درگیر با این 

بیماری قرار دارد.
در اروپا نیز فرانسه با ثبت 
بیش از ۳۹ میلیون مبتال تا 
این لحظه رکورددار ابتال 
در بین کشورهای قاره سبز 
است و روسیه با گذشتن 
از آمار ۳۹۴ هزار قربانی، 

همچنان باالترین رقم مرگ و میر کرونایی را در میان 
کشورهای اروپایی دارد.

بنابر جدول به روز شده در پایگاه اطالع رسانی »ورلداُمتر« 
شمار مبتالیان و قربانیان این بیماری در ۱۰ کشوری 
که طبق گزارش های رسمی باالترین آمارها را تاکنون 
داشته اند تا ظهر روز شنبه به ترتیب به شرح جدول است.
همچنین ایران با مجموع هفت میلیون و ۵۶۱ هزار و 
۷۰۱ مورد ابتال و ۱۴۴ هزار و ۷۰۴ مورد فوت ناشی 
از بیماری کووید-۱۹ در حال حاضر در رتبه هجدهم 

در جدول جهانی کرونا قرار دارد.
روند افزایش آمار ابتال به بیماری کووید-۱۹ که تاکنون 
در ۲۲۹ کشور و منطقه در جهان شیوع یافته، ادامه 

دارد و این بیماری همچنان در دنیا قربانی می گیرد.

تلفات  روزانه در ژاپن رکورد زد
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جهان

چین در حال مذاکره با شرکت داروسازی »فایزر« برای 
دریافت مجوزی است که به داروسازان داخلی این 
کشور اجازه دهد تا نسخه ژنریک داروی ضد ویروس 
کووید-۱۹ معروف به »پاکسلووید« را تولید و توزیع کنند.
به گزارش سپید، به داروهایی که به  صورت کپی از 
روی داروی اصلی تولید می شود، داروی »ژنریک« 

گفته می شود.
خبرگزاری رویترز اعالم کرده که این خبر را به نقل 
از سه منبع اطالع رسانی مختلف منتشر کرده است. 
یکی از این منابع گفته است که اداره ملی محصوالت 
پزشکی چین، مذاکرات خود با فایزر را از اواخر ماه 

گذشته آغاز کرده است.
گزارش ها حاکیست، پکن مایل است این مجوز را قبل 
از سال نو چینی که از ۲۲ ژانویه آغاز می شود نهایی کند.
بیمارستان های چین پس از اینکه دولت به  طور ناگهانی 
سیاست »کووید صفر« خود را در ماه گذشته کنار گذاشت 
به دلیل افزایش ابتالها تحت فشار شدید قرار گرفتند 
به طوری که موج فزاینده ابتالها در سراسر این کشور، 

بیمارستان ها را مملو از بیمار کرده است، داروخانه ها 
از دارو خالی شده اند و زنگ خطر بین المللی نیز به 

صدا درآمده است.
در یک کارآزمایی بالینی مشخص شده است که قرص 
پاکسلووید می تواند میزان بستری شدن بیماران مبتال 

به کرونا با درجه شدید را تا حدود ۹۰ درصد کاهش 
دهد. بسیاری از چینی ها این روزها تالش می کنند این 
دارو را از خارج از کشور وارد کنند. پکن هم اگرچه تا 
حد زیادی مقابل واکسن ها و درمان های غربی مقاومت 
کرده اما درمان کووید با قرص پاکسلووید از معدود 

درمان های خارجی است که مورد تایید این کشور 
قرار گرفته است.

چین در فوریه سال گذشته داروی پاکسلووید را که 
قرار بود از طریق بیمارستان ها در دسترس باشد برای 
درمان بیماران پرخطر در چند استان تایید کرد. فایزر ماه 
گذشته به توافقی مبنی بر صادرات پاکسلووید به چین 
از طریق یک شرکت محلی دست یافت تا این دارو را 

به طور گسترده در دسترس قرار دهد.
به گزارش یورونیوز،  ۳۵ شرکت داروسازی ژنریک در 
سراسر جهان از جمله پنج شرکت چینی در ماه مارس 
سال گذشته توافق کردند که نسخه های ارزان پاکسلووید 
را برای ۹۵ کشور فقیرتر تحت حمایت سازمان ملل 
بسازند. هرچند این مجوز به شرکت ها اجازه نمی دهد 

پاکسلووید ژنریک را در چین بفروشند.
چین در عین حال در تالش است فایزر را متقاعد کند 
تا قیمت پاکسلووید را کاهش دهد زیرا دولت قصد 
دارد این دارو را در طرح بیمه پزشکی ملی قرار دهد 

که می تواند بخشی از هزینه آن را پوشش دهد.ایسنا

چین به دنبال مجوز فایزر برای تولید داروی ژنریک »پاکسلووید«

از  انگلیس  پزشکی  فوریت های  کارکنان 
و  حقوقی  مشکالت  دلیل  به  خود  اعتصاب 

دستمزدهای پایین خبر دادند.
به گزارش سپید، این اعتصاب در تاریخ ۲۳ ژانویه 
سال جاری میالدی )۲۰۲۳( و در پی اختالف 
کارکنان  بخش آمبوالنس و دولت این کشور 
بر سر دستمزد و حقوق شکل خواهد گرفت.
در این دوره از اعتصابات بیش از ۲۶۰۰ تن از 

کارکنان  بخش آمبوالنس در این کشور دست 
از کار خواهند کشید.

که  کرده اند  اعالم  آمبوالنس  کارکنان  بخش 
برای  اعتصاب  از  غیر  به  دیگری  گزینه  هیچ 
کشور  این  دولت  چراکه  نمانده  باقی  آن ها 
حقوق ها  پرداخت  در  تغییر  اعمال  زمینه  در 

اقدامی نکرده است.
نیز  انگلیس  وزیر  نخست  سوناک«،  »ریشی 

با  آینده  هفته  است  امیدوار  که  کرده  اعالم 
رهبران اتحادیه های کارگری در این کشور در 
این رابطه گفت وگوهای سازنده داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، پیش از این نیز 
هزاران تن از کارکنان در  بخش های مختلف از 
جمله راه آهن، آموزش و مراقبت های بهداشتی 
بر  اختالفات  در  که  کرده اند  اعالم  انگلیس 

سر دستمزد دست به اعتصاب زده اند.ایسنا
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