 CDCآﻣﺮﯾﮑﺎ :اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ در ﻣﯿﺎن
درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن واﮐﺴﻦ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﭘﺎﻦ اﺳﺖ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮاﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،ﺧﺮداد ۱۴۰۰
ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ) (CDCﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی ﮐﻪ
واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ زدهاﻧﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۰۰۰ﻧﻔﺮ ﺑﺎ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن

ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻓﻘﻂ  ۱۶۰ﻣﺮگ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻮده
اﺳﺖ.
ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪ  CDCﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎر »ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی رﺧﻨﻪ« ﭘﺮداﺧﺘﻪ وﻟﯽ اذﻋﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی
ﻣﺜﺒﺖ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان واﻗﻌﯽ ﺧﻮد در آﻣﺎر ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی

رﺧﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮد ﺣﺪاﻗﻞ  ۱۴روز ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ ﺗﻤﺎم دوزﻫﺎی واﮐﺴﻦ ﺑﻪ وﯾﺮوس
ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮد.
ﻣﺮﮐﺰ  CDCﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۰اردﯾﺒﻬﺸﺖ از ﻣﯿﺎن  ۱۰۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در آﻣﺮﯾﮑﺎ

واﮐﺴﯿﻨﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ  ۱۰,۲۶۲ﻣﻮرد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺑﺘﻼی
ﺑﯽﻋﻼﻣﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻓﻘﻂ  ۹۹۵ﻧﻔﺮ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪهاﻧﺪ و از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن  ۱۶۰ﻧﻔﺮ ﺟﺎن ﺧﻮد را از
دﺳﺖ دادﻧﺪ .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن  ۸۲ﺳﺎل ﺑﻮده و ﻣﺮگ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۲۰درﺻﺪ آنﻫﺎ ﺑﯽارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد ﮔﺰارش ﺷﺪه از رﺧﻨﻪ واﮐﺴﻦ
ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ  SARS-CoV-2در ﻣﯿﺎن اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ واﮐﺴﻦ زدهاﻧﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎی اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ و داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ دﻗﯿﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ واﮐﺴﻦ زدهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﺑﻪوﯾﮋه اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎریﺷﺎن ﺧﻔﯿﻒ اﺳﺖ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﻤﯽروﻧﺪ«.
 CDCﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﭘﺎﯾﺶ ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی رﺧﻨﻪ در ﻣﯿﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮی
ﻣﯽرود» .راﺷﻞ واﻟﻨﺴﮑﯽ« ،رﺋﯿﺲ  CDCﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ روی ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی
وﺧﯿﻢ و ﻣﺮﮔﺒﺎر اﺳﺖ» :ﺣﺘﻤﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ واﮐﺴﻦﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری وﺧﯿﻢ ،ﺑﺴﺘﺮی و ﻣﺮگ

ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﺖ رﺧﻨﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﯿﺶ از ﺑﻘﯿﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎ
را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﻪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد  CDCﺑﺮای ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی وﺧﯿﻢ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻏﻔﻠﺖ درﺑﺎره ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺷﻮد.
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