
 

 

 

 

 

 تنظیم شده است.  99/9/9911 تا 91/99/9911در استان اصفهان از تاریخ   91-تحلیل زیر بر اساس اطالعات مرتبط با همه گیری کووید

در گروه های   PCRدو نمودار روبرو بر اساس نتایج آزمایش        

سنی مختلف  و وضعیت بیماران رسم شده است. در نمودار باال 

مرگ و میر اتفاق افتاده  % 9/99سننا   06در گروه سنننی باالی 

سننایر اطالعات لبلی و گراره ها همخوانی اسننت. ایی یافته با 

 1/4سا  درصد مرگ با  96دارد. اما بعد از آن در گروه سنی زیر 

سا   06تا  46و  46تا  96سنی دیگر یعنی نسنبت به دو گروه   %

بیشنتر اسنت. ایی موضوب با اندکی تفاوت در افرادی که نتی ه   

تسنت مببت داشنته اند نیر بلن نظر می کند. درصد مرگ در   

می رسد و  % 9/91به  06مببت در گروه سننی باالی    PCRافراد 

سا  درصد مرگ در رتبه دوم لرار  96باز هم در گروه سنی زیر 

سا  باز هم کمتریی  46تا  96مانند افراد گروه سنننی می گیرد. 

 درصد مرگ در آنها اتفاق افتاده است.

نکته ی لابل توبهی است که چرا در ایی گروه سنی مرگ و        

میر باالتر از دو گروه دیگر است. با تفکیک ایی گروه به دو گروه 

سا   5سا  مشاهده شد که در گروه زیر  96تا  5سنا  و   5زیر 

( می رسد. ایی باال بودن % 1/1درصد ) 1درصد مرگ به نردیک 

منفی تقریبا  PCRوه  مببنت و هم در گر  PCRمرگ هم در گروه 

و در طی همه گیری از نظر زمانی  (% 9/1و  % 1/1یکسان است) 

. به نظر می رسد یکی از دالیل ایی توزیع تغییری نداشنته است 

ایی بناشنند کنه عفونت های تنفسننی در گروه کودکان و افراد   

ت به سایر گروه های سنی مرگ و میر باالتری را بسالخورده نس

که می تواند مطرح شننود در مورد ای اد می کند.  گرینه دیگری 

ه های بمع آوری شده است و ایی که افرادی که سی کیفیت داد

آنها صنفر در نظر گرفته شده است آیا متعل  به گروه سنی زیر  

  یکسا  هستند یا خیر به دلیل دیگری کد صفر گرفته اند.
 

در مقایسه مواردشان سرپایی بوده اند ) % 45در گروه سنی زیر بیست سا  نکته دیگر ایی است که در افرادی که تست مببت داشته اند نردیک 

 موارد بستری یا بهبود یافته را شامل می شده اند.  % 59با سایر گروه های سنی باالتریی درصد را به خود اختصاص داده اند( و حدود 

سال  توجه بیشتری را می طلبد. به ویژه این که در باور مردم این گونه  5و خصوصاً در این بازه  زیر سال   02به نظر می رسد گروه سنی زیر سته:نکته برج

 جا افتاده است که جوان تر ها و کودکان مبتال نمی شوند و کمتر از سایرین در معرض آسیب هستند

 کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه
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