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آیا همه گیری کووید-19 تمام شده است؟ 

 ژورنالیست ها چگونه می توانند با خوش بینی کاذب
روزافزون در مورد همه  گیری کووید-19مقابله کنند؟ در

اینجا چند باور نادرست و حقایق مربوط به آنها را آورده

ایم که نشان می دهند اینکه “همه گیری کووید-19 را ما

از سر گذرانده ایم” یک شایعه است. 

ً پایان» خوب، آیا همه گیری کووید-19واقعا

ً پایان نیافته یافته است؟ نه مطمئنا

است...... این همه گیری هیچ جا تمام نمی

 ”.شود مگر اینکه در همه جا تمام شود

تِدروس آدهانوم گبریسوس، مدیرکل سازمان صحت

.جهانی، در دوره 75 مجمع جهانی صحت، ماه می 2022

موارد کووید-19 در
سراسر جهان رو به

کاهش است.

SARS CoV-2 شیوع

در بسیاری از کشورها
تحت کنترل است و در

سرتاسر جهان احتمال

بروز عفونت کمتر
است. 

گونه های جدیدتر

SARS CoV-2 به
تدریج خفیف تر

خواهند شد زیرا

تکامل ویروسی

اینگونه عمل می کند.

باور نادرست
موارد گزارش شده در تقریباً 70 کشور در همه 

مناطق، با این که کاهش شدید میزان تست

وجود دارد، در حال افزایش است. 

افزایش انتقال حتی در چند کشور به معنای مرگ و میر

بیشتر و خطر بیشتر ظهور نوع جدید است. تکامل

ویروسی به دلیل کاهش در آزمایش و ترتیب دهی ژنوم

کشف نشده است. کشورها خود را در برابر احتمال

تأثیرات جدی سالمت عمومی از انواع جدید آسیب پذیر

می کنند.

 

SARS با گذشت دو سال از همه گیری، تأثیر انواع مختلف
CoV-2 متغیر بوده و شدت آن بین ایجاد مریضی های
شدید و مرگ تا مصاب شدن به عفونت های متوسط،

خفیف یا بدون عالمت در حال نوسان بوده است. نمی

توان پیش بینی کرد که این مریضی همه گیر چقدر طول

می کشد یا ویروس چگونه تکامل می یابد.
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https://www.un.org/coronavirus
https://www.who.int/about/governance/world-health-assembly
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Director General, World Health Organization
at the 75th World Health Assembly, May 2022.

کاهش جهانی در

مرگ و میرهای

گزارش شده

کووید-19 وجود

دارد. 

با واکسینه شدن 60 فیصد از
جمعیت جهان در برابر

کووید-19، دستیابی به

مصونیت جمعیت نزدیک

است. 

این مریضی همه گیر قدرت

خود را از دست داده است و
طبق پیش بینی ها امواج جدی

این مریضی در آینده بعید به

نظر می رسد.

مرگ و میر ناشی از کووید-19 در گذشته کمتر گزارش شده

بود و همچنان در بیشتر کشورها کمتر گزارش شده است.
مرگ و میر گزارش شده در آفریقا در حال افزایش است که

نرخ واکسیناسیون در آن کشور در سطح پایین تری می باشد.

کیت های تست بسیار کم برای ارائه خدمات مناسب به

کشورهای کم درآمد موجود است. دواهایی که برای درمان

کووید-19 که تاکنون ساخته شده اند، فقط در برخی از

کشورها در دسترس هستند.

تقریباً یک میلیارد نفر در کشورهای کم درآمد در

اواسط سال 2022 واکسین نشده اند. تنها 57

کشور، توانسته اند 70 فیصد از جمعیت خود را

واکسین کنند - تقریباً همه آنها کشورهای با درآمد

باال هستند.

 
SARS CoV-2، به قول دکتر ِگبریسوس، "در هر

لحظه ما را شگفت زده کرده است - طوفانی که بارها

و بارها جوامع را در هم می شکند، و ما هنوز نمی
توانیم مسیر یا شدت آن را پیش بینی کنیم." 

در بسیاری از کشورها و جوامع، ایمن سازی کم است. دالیل
آن زیاد است از معلومات نادرست در مورد واکسین ها

گرفته تا عدم تعهد سیاسی، تا موانع زیرساختی که باید برای

اطمینان از دسترسی مردم به واکسین برطرف شوند، متغیر

است. 

بیشتر مردم حقایق مربوط

به واکسن ها را می دانند و

تالش ها برای واکسین زدن

بسیار موفق است.

برای معلومات بیشتر که برخی از تصورات نادرست در مورد وضعیت فعلی همه گیری کووید-19 را اصالح می کند، این گفتگوی

رسانه ای را تماشا کنید کووید-19 در شرق و جنوب آفریقا تمام نشده است که در 25 مه 2022 برگزار شد. در این گفت و گو،

اپیدمیولوژیست برجسته و متخصص مریضی های عفونتی، پروفسور سلیم عبدالکریم، درباره چگونگی (و چرایی) این که روزنامه

نگاران باید داستان کووید-19 را در دستور کار اخبار قرار دهند، توضیح میدهد. او زوایای داستانی را پیرامون این ها پیشنهاد کرد

عالئم مختلف کووید-19، مرگ های بیش از حد تخمینی، کووید طوالنی شده، بار مریضی، تأثیرات اجتماعی و سیاسی همه  گیری،

 .«مزایای فردی و اجتماعی واکسین ها و مفهوم «زندگی هوشمندانه با ویروس
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https://youtu.be/8lNUaT978GY

