
 

 

 آخرین وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری کروناویروس در سطح جهان، ایران و استان چهارمحال و بختیاری
  

 آخرین وضعیت بیماری در سطح جهان :

مورد بیماری کوید  407337، در سطح جهان بطور کلی تعداد   0303مارس  03تا 

%( از بیماران دارای بیماری فعال ،  47/37مورد ) 877075رخ داده است ، که  93

 988378% ( از بیماران بعلت این بیماری فوت نموده اند و  7/40مورد )  07459

% ( از بیماران نیز بهبود یافته اند. همچنین با وجود اینکه طغیان  09/09نفر ) 

بیماری در کشورهای آمریکایی و اروپایی دیرتر از کشورهای آسیایی شروع شد،  

بیشترین تعداد بیماران گزارش شده در حال حاضر در ایاالت متحده آمریکا ) 

%( گزارش شده است.  99/83%( و اسپانیا )  90/03% از کل موارد( ، ایتالیا) 93/70

به هر حال به نظر می رسد که توانایی نظام مراقبت بیماریها در شناسایی موارد 

بیماری و پاسخدهی به آن در سطح کشورهای جهان بسیار متفاوت می باشد، بگونه 

ای که آمار اعالم شده از برخی از کشورهای جهان به نظر بسیار پاینتر از حد واقعی 

می باشد. براساس آمار گزارش شده تا کنون کشور ایران با رتبه ششم دربین 

 79738کشورهای دارای باالترین تعداد بیماری قرار دارد. تا کنون در کشور ایران 

مورد  بیمار فعال  07504مورد بیماری قطعی شناسایی شده است که از این تعداد 

مورد از  0484مورد از بیماران بهبود یافته اند و متاسفانه  90399می باشند،  

(. همچنین روند رخداد بیماری در 9%( نموده اند)جدول شماره  7/77بیماران فوت )

سطح جهان طی روزهای اخیر با سرعت بیشتری در حال رشد می باشد)نمودار 

 (.9شماره 

 وضعیت بیماری در استان چهارمحال و بختیاری :

از پرتال معاونت  1399فروردین ماه  11براساس اطالعات استخراج شده در تاریخ 

مورد قطعی بیماری در استان چهارمحال و بختیاری  110سالمت وزارت بهداشت ، 

مورد(،  44شناسایی شده است، که بیشتر تعداد بیماران از شهرستان شهرکرد)

مورد( گزارش شده است. همچنین شهرستان های  15مورد( و بروجن ) 29لردگان )

 اردل و سامان هر کدام با یک بیمار کمترین تعداد موارد بیماری را در بر گرفته اند.

 47عبارتند از : تب و لرز ) 93شایعترین عالیم بالینی در بین بیماران  قطعی کوید 

%( ، درد و کوفتگگگی) 07% ( ، ضعف عمومی) 78% ( ، تنگی نفس ) 47%( ، سرفه) 

%(، درد قفسه سینه ) 00%(، گلودرد ) 00% ( ، درد مفاصل ) 07%( ،  سردرد ) 07

%(  7%(، تهوع و استفراغ ) 4%(، اسهال ) 4%( ، آبریزش بینی ) 3%( ، دل درد ) 95

 (.0%( )نمودار شماره  7و گیجی و تحریک پذیری )

سگال  33در سطح استان از یک ماه تا  93دامنه سنی در بین بیماران قطعی کوید 

 0سال و کمتر ،  8% از موارد بیماری در گروه سنی  7متغیر می باشد، بگونه ای که 

% در گگروه  07سال ،  73تا  09% در گروه سنی  03سال،  03تا  7% در گروه سنی 

 59% در گروه سنی  7سال و  53تا  79% در گروه سنی  08سال ،  73تا  79سنی 

% (  73سال و بیشتر مشاهده می شود. همچنین بیشترین تعداد بیماران را مردان )

 (.  0تشکیل می دهند) نمودار شماره 

% پس از تشخیگ  بگیگمگاری  80از مجموع موارد قطعی بیماری در سطح استان، 

% از بیماران در حال حگاضگر  00بهبود یافته اند و از مراکز درمانی مرخ  شده اند، 

مورد مگرد( از  5مورد زن و  4مورد ،  98% )   97تحت درمان می باشند و متاسفانه 

توزیع موارد قطعی بیماری براسگاس  0و  0بیماران فوت نموده اند. در جدول شماره 

 قابل مشاهده است. ICUپیامد بیماری و جنسیت و همچنین نیاز به بستری در 

 با تشکر فراوان از : 

 کلیه همکاران و پرسنل دانشگاه علوم پزشیک شهرکرد

 کمیته دانشگایه کروناویروس دانشگاه علوم پزشیک شهرکردتهیه شده توسط:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


