نویسنده گزارش :دکتر زهرا سروش -متخصص پزشکی اجتماعی و طب پیشگیری -عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

طبق گزارش موسسه  (IHMEموسسه سنجش سالمت) با وجود افزایش استفاده از ماسک از مارس  2020ولی همچنان استفاده از ماسک در آمریکا واروپای
شمالی نسبتا پایین بوده است .در آمریکای شمالی میزان ها هم درایاالت متحده و هم کانادا پایین هستند (از  %15تا  %62در بعضی ایالتت هتا)  .در اروپتای
شمالی حتی این میزان پایین تر است و تنها  11.5درصد مردم در بریتانیا از ماسک استفاده می کنند .تنها  %1مردم دانمارک ،نروژ و سوئد پاسخشان در مورد
استفاده از ماسک مثبت بوده است .در استرالیا و نیوزیلند هم این میزان پایین گزارش شده است .در آمریکای التین میزان استتفاده از ماستک بتاال بتوده بته
طوری که بیشترین میزان از شیلی( )%93و پس از آن گواتماال ( ، )٪92پرو ( )٪90و بولیوی ( )٪90است .در جنوب و جنوب شرقی آسیا میزان باالی استفاده
از ماسک گزارش شده است .در آفریقا تغییرات گسترده تری در کشورها وجود دارد با نرخ  %21درسودان و %85در استان گاوتنگ در آفریقای جنوبی .با توجه
به اثربخشی ماسک ها برای کاهش انتقال  ،استفاده گسترده از ماسک ها این امکان را دارد که روند بیماری همه گیر را تغییر دهد و در بسیاری از مناطق در

سراسر جهان از وقوع موج دوم جلوگیری می کند .بنابراین  ،لطفا  ،ماسک بپوشید .همیشه ماسک بپوشید

«موسسه سنجش سالمت» تا کنون دقیق ترین پیش بینی ها را در پاندمی کووید 19ارایه کرده است.تمرکز این موسسه که در دانشگاه
واشنگتن در سیاتل قرار دارد ،بر آمار و سنجه های سالمت جهانی است.طبق مدل سازی موسسه  IHMEدر صورت ادامه روند فعلی
میزان مرگ ناشی از  COVID-19تا اول اکتبر 10(2020مهرماه  )99از حدود 10000نفر فعلی به حدود  51000نفرخواهد رسید
که این روند در صورت استفاده همگانی از ماسک به حدود  27هزار یعنی چیزی حدود نصف کاهش پیدا خواهد کرد.

تاثیر استفاده همگانی را از ماسک می بینید پس لطفا  ،ماسک بپوشید .همیشه ماسک بپوشید.

((کرونا می کشد .کرونا شوخی نیست)).

