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 رسد ولی توجیهی از سوي استان در این رابطه بیان نشده است.نظر متفاوت از سایر روزها میاسفند به  17شده براي روز * اعداد نوشته

 19-میر کوویدوبرخی اطالعات مرتبط با غربالگري، ابتال و مرگ

هاي ویژه، به عنوان گذاري ناي و بیماران نیازمند بستري در بخشلولهبیماران با پیامد فوت، بیماران تحت نسبت به کل بیماران بستري **  *
اند. اطالعات این نمودار براساس موارد بستري در بیمارستان بوده و تعداد بیماران خارج بیمارستانی و موارد موارد شدید بیماري منظور شده

هاي مرگ در یک هفته گذشته افزایش تعداد نمونه، محاسبه شاخص ها درنظر گرفته نشده است. به منظوربدون عالمت در محاسبه این سهم
 محاسبه شده است. 

 مقدار )10/1/1399روز    20تا ساعت   14/12/1398(از    يغربالگر
 61،223،389 شده تاکنونتعداد خدمات ارائه

 5/3 اندبودهدرصد جمعیت تحت پوشش که نیازمند پیگیري  
 5/59 انددرصد افراد واجد پیگیري که مورد پیگیري قرار گرفته

 2/0 اندشده که به پزشک ارجاع شدهدرصد افراد غربال
 5/24 درصد افراد ویزیت شده  که مراقبت در منزل براي آنها توصیه شده است

 6/0 ویز شده استجدرمان سرپایی براي آنها تدرصد افراد ویزیت شده  که 
 4/4 انددرصد افراد ویزیت شده  که به بیمارستان ارجاع شده

 9/31 دان شده  يبستر مارستانیکه در ب  مارستانیبه ب  نیدرصد مراجع
 3/97 درصد رضایتمندي از خدمات

  ساعت گذشته)  72موارد ابتال (در  
  7/54 )2/18( (انحراف معیار)میانگین سنی 

 5/54)  41 –  69( (دامنه بین چارکی)میانه سنی  
  فراوانی نسبی ابتال در دو جنس (%)

 1/51 مرد      
 9/48 زن      

 2/31 اي (%)فراوانی نسبی بیماران داراي حداقل یک بیماري زمینه
 9 (%)هاي ویژه*  بستري در بخش مراقبتفراوانی نسبی بیماران  

 6/11 فراوانی نسبی موارد شدید بیماري** (%)
  موارد فوت (در هفته گذشته)

 1/69)  4/16( (انحراف معیار)میانگین سنی 
 5/71)  61  –  80( (دامنه بین چارکی)میانه سنی  

 6/77 سال در افراد فوت شده (%)  60  يسن باال  ینسب یفراوان 
  بیماران (%)فراوانی نسبی فوت به تفکیک جنس 

 2/61 مرد   
 8/38 زن   

 7/39 اي (%)فراوانی نسبی موارد فوت داراي حداقل یک بیماري زمینه
سال یا داراي حداقل یک بیماري   60فراوانی نسبی موارد فوت  با سن باالي  

 1/87 اي (%)زمینه

 

 هاي تجمعی* ابتال در استان یزد و کشورمقایسه برخی شاخص
 ور ـکش زدـاستان ی  

 درصد  درصد  ص ـاخ ـش
   ال ـابت

 57 57 مرد
 43 38 سال 60باالي  سن
 37 26 سال 45-60سن 

 26 22 ايبیماري زمینهحداقل یک 
   § اريـمیر بیمومرگ

 61 57 مرد
 72 84 سال  60سن باالي 

 23 12 سال 45-60سن 
 34 40 ايحداقل یک بیماري زمینه

 شده در این فکت شیت متفاوت است.هئکشوري ارا روزه 3-7هاي گیري) و با شاخصشده در این جدول تجمعی بوده (از ابتداي همههئهاي کشوري اراشاخص *
   .)باشدبیشترین موارد مرگ مربوط به شهرستان اردکان می(4/1/1399مورد تا  97فوت  §

 در استان یزد  19-هاي موجود براي مقابله با کوویدزیرساخت دتان یزدر اس اولین مورد قطعی بیماري
 1398بهمن  29 تاریخ بستري:

 1398اسفند  3 اریخ فوت:ت
فر به خارج   70آقاي   ابقه ـس اله بدون ـس ـس
ابقه مسافرت داخلی ــ ور و داراي ســ از کش

 ه ماه قبل از تشخیصـمتعدد طی س

 16  بیمارستان 
 842  ) تخت ویژه)  120تخت فعال 
 4760  مورد ابتال در این گروه   20درمانی ( - بهداشتینیروي

 گزارش شده است.) 
 متوسط زمان تهیه نمونه تا دریافت جواب آزمایش کووید -

 ساعت  36:  19
  :آزمایش در روز  180ظرفیت استانی انجام آزمایشات 
 ها ظرفیت نقاهتگاه 

  ) تخت) 50تخت)، اردکان (  40تخت)، میبد (  53یزد 
  :جموعتخت در م 28تخت اشغال شده 

 منبع: کارگروه تحلیل اپیدمیولوژي دانشگاه علوم پزشکی یزد 
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 "شود نصف تواندمی" جهانیاقتصاد  رشد شیوع ویروس کرونا،  گرفتن شدت با
  طور به ،)GPD( شــده تولید خدمات و کاالها ارزش یا داخلی ناخالص تولید در تغییر درصــد
 .شودمی گیرياندازه سال یا ماه سه طی در معمول
  تواند بهمی جهان اقتـصاد ) هـشدار داده اـست کهOECD( اقتـصادي توـسعه و همکاري ـسازمان

 روبرو شود. 2009از سال  رشد سرعت ترینکم با ویروس کرونا شیوع دلیل
ازمان پیش ادي فقطاین ـس د اقتـص ال  4/2 بینی کرده اـست که میزان رـش د در ـس   2020درـص

 خواهد داشت.درصد کاهش  9/2)، 98آبان گذشته (باشد که نسبت به ماه نوامبر 
ودگفته می یوع ـش د تواندمی این بیماري "ترطوالنی"و  "تربیـش " ـش ادي رـش   ٪5/1 تا را اقتـص

 (نصف سال گذشته) کاهش دهد.
 

 

 19-وویدبه کاز نظر ابتال  ور اول ـکش  15

 نفر ابتال در میلیون وديـبهب وتـف الـتـاب ورــکش

 377 3,238 2,237 124,659 کایمرآ

 1,529 12,384 10,023 92,472 ایتالیا

 57 75,448 3,300 81,439 چین

 1,685 14,709 6,528 78,797 اسپانیا

 695 8,481 445 58,247 آلمان

 456 12,391 2,640 38,309 ایران

 576 5,700 2,314 37,575 فرانسه

 288 135 1,228 19,522 انگلستان

 1,713 1,595 300 14,829 سوییس

 634 3 771 10,866 هلند 

 935 1,359 431 10,866 بلژیک

 187 5,033 152 9,583 کره جنوبی

 960 479 86 8,648 اتریش

 88 70 108 7,402 ترکیه

 585 43 119 5,962 الغپرت
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