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 هاي بين الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكیجناب آقاي دكتر اسدي الري،مديركل محترم همكاري

 وضعيت بيماري كرونا در هند  گزارشموضوع: 

 با سالم ،

، واصله از 1400در هفته سوم ارديبهشت ماه  "هند در وضعيت بيماري كرونا" از اخبار اهم و گزارش احتراما،         
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  به نام خدا
  

  )1400ارديبهشت  21آخرين اخبار مربوط به تحوالت همه گيري كرونا در هند (تا 
  
با هند نشان مي دهد  توزارت بهداش آمارهاي ابتالي روزانه به ويروس كرونا در هند: نسبي كاهش-1

هفته ها و  افزايش محدوديت ها و اعمال قرنطينه هاي سراسري و منطقه اي در ايالت هاي مختلف هند ظرف
 20روند كاهشي ابتالي روزانه به ويروس كرونا در اين كشور آغاز شده است. در روز دوشنبه روزهاي گذشته، 

نفر مثبت شد.  942هزار و   329هزار  آزمايش تشخيص كرونا درسراسر هند نتيجه  850ارديبهشت از يك ميليون و 
 ا از دست دادند .بيمار جان خود ر  876هزار و   3در اين روز همچنين 

 نفر رسيد.517هزار و 992ميليون و 22در اين كشور به 19با احتساب اين آمار تعداد كل مبتاليان به بيماري كويد 

 نفر بهبود يافتند و يا از بيمارستان مرخص شدند.  304هزار و  27ميليون و  19از اين تعداد بيمار تا كنون 

  نفر مي باشد.992هزار  249در هند 19تال به كوويد هم اكنون شمار كل قربانيان ناشي از اب
، در يك وضعيت قرنطينه سراسري به سر مي برد، ميزان 2021آوريل  26همچنين در شهر دهلي نيز كه از تاريخ 

 نفر نيز جان خود را از دست دادند. 319نفر در روز دوشنبه رسيد و  12651مبتاليان به 

در اين كشور سير 19از نيمه ماه مي روند ابتالي روزانه به بيماري كوويد   طبق برخي مدل هاي رياضي پيش بيني،
 نزولي خواهد داشت.

كاهش اصلي قرنطينه هاي كامل در ايالت  هاي پرخطر و اجراي محدوديت ها در ديگر ايالت ها از جمله عوامل 
 ن المللي از كشورهاي خارج،كرونا در هند است. به رغم كاهش نسبي موارد ابتال و دريافت كمك هاي بي نسبي

و جان بسياري از  مشكالت مربوط به كمبود تخت هاي بيمارستاني، اكسيژن و تجهيزات پزشكي همچنان ادامه دارد
  مردم هند را مي گيرد.

https://www.mohfw.gov.in/ 
  
اي رسانه ه: بر اساس گزارش بر اثر كمبود اكسيژن در بيمارستان هاي هند و ميرها ادامه مرگ-2

، به دليل اختالل در سيستم اكسيژن رساني در بيمارستاني دولتي در شهر 19-، يازده نفر از بيماران كويدهندي
دقيقه اي  5بر اساس اعالم مسئولين بيمارستاني يك وقفه  تيروپاتي ايالت آندرا پرادش جان خود را از دست دادند.
 بيمارستان اتفاق افتاد كه باعث مرگ يازده نفر شد.  براي پر كردن سيلندرهاي اكسيژن در بخش آي سي يو اين



همچنين هفت بيمار كرونايي در بيمارستان كينگ كوتي ايالت تلنگانا به دليل نقص در اكسيژن رساني جان خود را 
از دست دادند. به گفته مقامات بيمارستان، كاميوني كه مخزن اكسيژن براي بيمارستان حمل مي كرد، راه خود را 

به بيماران بد حال شد كه مرگ هفت  سيژن رساني با وقفهرد و اين مسئله باعث تاخير در رسيدن كاميون و اكگم ك
  بيمار را در پي داشت.

بيمار كرونايي جان خود را به دليل كمبود اكسيژن در  26از سوي ديگر در بيمارستاني دولتي در ايالت گوا هند، 
 26زير بهداشت ايالت گوا خواستار تحقيقات در مورد داليل مرگ اين از دست دادند. و GMCH دولتي بيمارستان

  نفر شده است و از دادگاه عالي ايالتي خواسته در اين مسئله ورود كند.
‐in‐die‐patients‐11‐wave‐second‐https://indianexpress.com/article/india/covid

7310095‐delayed‐tanker‐oxygen‐after‐hospital‐p‐pradesh‐andhra 
‐covid‐affairs/100521/7‐https://www.deccanchronicle.com/nation/current

kin.html‐telanganas‐at‐crisis‐oxygen‐to‐due‐dead‐reported‐patients 
 

‐minister‐health‐outbreak/story/goa‐https://www.indiatoday.in/coronavirus
11‐05‐2021‐1801393‐hospital‐in‐die‐patients‐26‐after‐probe‐orders 

  
، تصاويري در شبكه هاي : در اوايل اين هفتهه گنگدر رودخانكرونايي مردگان  رها كردن اجساد-3

آبهاي  در مجازي پخش شد كه بسيار درد آور بود. تصاوير مربوط به اجساد باد كرده و تجزيه شده مردگاني بود كه
بيهار منشاء اين اجساد كشف شده بود. مقامات ايالت هند  رودخانه گنك در مرز بين دو ايالت بيهار و اوتار پرادش 

  شدند.اينباره را ايالت اوتار پرادش عنوان كردند و خواستار نظارت مقامات ايالت اوتار پرادش در 
سياري از ب، شايان ذكر است در حال حاضر به دليل هزينه هاي باالي تدفين از جمله در تهيه چوب براي سوزاندن 

ي سردخانه هاي بيمارستانها به دليل تعداد . از سويرها مي كنند اد مردگان كويدي خود رااجسخانواده هاي هندي 
باالي اجساد ظرفيت نگهداري از اين اجساد را ندارد. گفته مي شود احتماال اين اجساد توسط رانندگان آمبوالنس 

  به داخل رودخانه گنگ ريخته شده است.از روي پلي بيمارستانها 
  

https://www.businessinsider.in/international/news/the‐bloated‐decaying‐bodies‐
of‐covid‐victims‐are‐washing‐up‐on‐the‐banks‐of‐indias‐ganges‐
river/ar cleshow/82542230.cms 

  
  



در لغو موقت حق بهره برداري انحصاري از واكسن  هندپيشنهاد ز ا ه اروپاعدم استقبال اتحادي-4
جاري كه بين سران كشورهاي اتحاديه اروپا، رئيس كميسيون، رئيس در نشست ت: 19-ها و تجهيزات كويد

مودي نخست وزير ارديبهشت برگزار گرديد،  18شوراي اروپا و نخست وزير هند به صورت مجازي در روز شنبه 
را مطرح و خواستار  19-واكسن و تجهيرات مربوط به كويدانحصاري از لغو موقت حق بهره برداري هند پيشنهاد 

. رئيس كميسيون اروپايي پس از اين نشست در يك نشست خبري در پورتو ت اتحاديه اروپايي از آن شدحماي
نسبت به موثر بودن اين طرح ابراز ترديد كرد و اعالم كرد بهتر است ظرفيت توليد و تحويل در كشورهاي توليد 

  كننده افزايش پيدا كند.
https://www.hindustantimes.com/india‐news/india‐eu‐to‐hold‐talks‐on‐three‐
trade‐pacts‐101620498849133.html 

  
  
سازمان تحقيق و توسعه توليد داروي جديد ضد كرونا توسط سازمان تحقيق و توسعه دفاعي هند: -4

توليد كرده كه به تائيد  براي درمان كرونا دارويي با همكاري شركت دارويي دكتر ردي  )DRDO( دفاعي هند
داروي هند نيز رسيده است. اين داروي جديد به صورت پودر بوده و با آب به صورت محلول استفاده مي اداره كل 

اين دارو در سلول هاي متاثر از ويروس نفوذ كرده و باعث جلوگيري از رشد ويروس يا متوقف كردن جريان  شود.
روپيه قيمت  500-600در حدود  آزاد شدن انرژي آن مي شود. هر بسته از اين پودرعدم س ها و روتركيب وي

  گذاري شده است.
https://www.businesstoday.in/latest/trends/all‐you‐need‐to‐know‐about‐drdos‐
new‐anti‐covid‐19‐drug‐2‐dg/story/438692.html 

  
به دليل وخامت اوضاع در پايتخت هند، دولت دهلي تصميم گرفت تمديد وضعيت قرنطينه در دهلي: -5
ماه مي تمديد نمايد. در اين مرحله، محدوديت ها  17طينه در پايتخت هند را به مدت يك هفته ديگر تا تاريخ قرن

تشديد خواهد شد و بر اين اساس فعاليت مترو در پايتخت هند نيز موقتا متوقف خواهد شد. در هفته هاي گذشته 
  بعد از ظهر فعاليت داشت. 7الي  5صبح و  10تا  8مترو از ساعت 

منطقه از شهرهاي نزديك دهي مانند گورگائون و فريد آباد به باالي  4اين در حالي است كه نرخ ابتالي مثبت در 
  براي دهلي محسوب مي شود. خطردرصد رسيده است و اين يك زنگ  50



كجراوال، سروزير دهلي، اعالم كرد محدوديت هاي جديد با هدف كاهش تعداد مبتاليان و فراهم ساختن زير 
درصد  23درصد به  35ساخت هاي پزشكي الزم انجام مي گيرد. وي افزود در حال حاضر نرخ ابتالي مثبت از 

 كاهش پيدا كرده و شرايط دسترسي اكسيژن در پايتخت هند بهتر شده است.

https://economictimes.indiatimes.com/news/india/delhi‐lockdown‐extended‐till‐
may‐17‐arvind‐kejriwal/ar cleshow/82494552.cms?from=mdr  

  
كومار، پزشك بيمارستان ساروجي دكتر آنيل مرگ چند پزشك هندي در دهلي بر اثر ابتال به كرونا: -6

ارديبهشت بر اثر كرونا جان سپرد. مرگ وي در حالي اتفاق افتاد كه وي در ابتداي ماه مارس  18در روز شنبه  دهلي
دوازده روز پيش به كرونا مبتال شده بود، و پس از -يلد را نيز دريافت كرده بود. وي دهامسال دوز دوم واكسن كويش

  مدتي بستري در منزل، به دليل كمبود اكسيژن به بيمارستان منتقل شد.
 19در روز يك شنبه نيز  به نام دكتر انس مجاهددهلي در بيمارستان گورو تاق بهادر ساله  26يك پزشك جوان 
ظهور به دليل  ول به خدمت رساني بود كهصبح جان سپرد. وي در بخش بيماران كرونايي مشغ 3 ارديبهشت ساعت

روز شنبه مثبت اعالم شد. وي در فاصله كمي از  شب 8وي ساعت  آزمايش ست داد و جوابت 19-كويدعاليم 
واكسن دريافت كرده زمان اعالم بيماري، به دليل خونريزي داخل جمجمه جان سپرد. اين پزشك هندي نيز دو دوز 

  بود.
در برابر واكسن هم مقاوم  كرونا در هند را تقويت مي كند كه ويروس جهش يافته فرضيهمرگ اين پزشكان اين 

  است. كشنده تر بوده و 
‐second‐got‐who‐surgeon‐https://indianexpress.com/article/cities/delhi/delhi

7307387‐virus‐of‐dies‐march‐in‐vaccine‐covid 
‐positive‐testing‐hours‐covid‐doctor‐https://www.indiatoday.in/india/story/delhi

10‐05‐2021‐1800662‐gtb 

/ 
  
روز گذشته:  18نفر از اساتيد و كاركنان دانشگاه اسالمي عليگر به دليل كرونا ظرف  43مرگ -7

ز شوراي تحقيقات پزشكي هند، خواست در مورد نامه اي ا طيدكتر طارق منصور، معاون دانشگاه اسالمي عليگر، 
روز 18كه ظرف  تحقيق شوداحتمال بروز يك گونه جهش يافته جديد از ويروس كرونا در فضاي اين دانشگاه 

  نفر از اساتيد برجسته و كاركنان اين دانشگاه شده است. 43گذشته موجب مرگ 



نفر از كاركنان اين  9بازنشسته در ارتباط با دانشگاه و نفر اساتيد  18د شاغل، ينفر از اسات 16نفر،  43از اين 
مرگ پروفسور شكيل سمداني، رئيس دانشكده حقوق اين دانشگاه بوده كه در روز  ، رين موردخدانشگاه هستند. آ

  ارديبهشت اتفاق افتاد. 18شنبه 
h ps://www.newindianexpress.com/na on/2021/may/10/34‐deaths‐in‐18‐days‐
worry‐as‐covidkills‐many‐in‐amu‐faculty‐v‐c‐writes‐to‐icmr‐2300548.html 

  
: مجله معتبر علمي لنست در در مديريت همه گيري كرونا از دولت هند  Lancetانتقاد مجله علمي -8

در  د نوشت دولت هند موفقيت هاي اوليه خودخومنتشر شد، در سرمقاله  2021مي   8شماره اخير خود كه در شنبه 
به هدر داد و دولت نخست وزير مودي حاال بايد با يك فاجعه ملي كه خود ايجاد كرده  را  كنترل ويروس كرونا

  است مواجه شود.
در بخشي از اين مقاله آمده است دولت هند با پائين آمدن نرخ مبتاليان خيال كرد كرونا را شكست داده است و 

وقوع موج دوم كرونا را جدي نگرفت و مجوز برگزاري جشن هاي  هشدارهاي مكرر كارشناسان مبني بر احتمال
  بزگ مذهبي و تجمعات انتخاباتي را داد و گوشش به انتقادها بدهكار نبود.

https://science.thewire.in/health/lancet‐editorial‐slams‐modi‐government‐for‐

ignoring‐second‐wave‐warnings/  
 اكسيژن در كشور: عادالنه توزيع ط ديوان عالي برايسملي تو دستور ايجاد يك كارگروه-9

اكسيژن بر  عنفره را داده تا در خصوص دسترسي، موجود بودن و توزي 12ديوان عالي دستور تشكيل يك كميته 
 مبناي عدالت و به صورت منطقي و علمي در كشور فعاليت كند.

https://www.thehindu.com/news/national/supreme‐court‐sets‐up‐national‐task‐
force‐for‐transparent‐oxygen‐alloca on/ar cle34515284.ece  

  
برنامه دولت مركزي براي  تغييربنگال غربي از ديوان عالي براي ايالت درخواست دولت -10

دولت  دولت بنگال غربي در درخواستي به ديوان عالي خواستار آن شد تا برنامه مرحله سوم واكسيناسيون:
آن يناسيون سراسري اتخاذ شود كه در و يك برنامه واكس كنار گذاشته شدهمركزي براي مرحله سوم واكسيناسيون 

روپيه در اختيار دولت براي توزيع در بين ايالت هاي مختلف هند  150صد در صد منابع واكسني با يك قيمت ثابت 
 قرار بگيرد.

https://www.indiatoday.in/coronavirus‐outbreak/story/wb‐moves‐sc‐scrap‐
vaccination‐policy‐demands‐vaccination‐for‐all‐1800082‐2021‐05‐07  

  



دولت گوا اعالم كرد يك قرنطينه سراسري برقراري قرنطينه سراسري در ايالت هاي گوا و تلنگانا: -11
ائه خدمات ضروري نظير ارزاق و دارو ز ارع خواهد شد. طي اين مدت تنها مراكماه مه شرو 9روزه از تاريخ  15

دولت تلنگانا نيز يك قرنطينه ده روزه اعالم  بعد از ظهر را خواهند داشت. 1صبح لغايت  7اجازه فعاليت از ساعت 
در اين ايالت نيز مغازه هاي ارائه كننده ارزاق ضروري مردم از  ماه مي شروع خواهد شد. 12كرده كه از تاريخ 

  اجازه فعاليت خواهند داشت.صبح  10تا  6ساعت 
‐day‐15‐imposes‐govt‐news/goa‐https://www.hindustantimes.com/india

101620389667785.html‐spike‐19‐covid‐idam‐9‐may‐from‐lockdown 
‐impose‐to‐https://www.thehindu.com/news/national/telangana/telangana

r cle34534083.ece12/a‐may‐from‐lockdown 

  
در  ،آقاي سيسوديا ،روزير دهليمعاون س  :معاون سروزير دهلي: صادرات واكسن يعني جنايت فجيع-12

ماه واكسن بزنيم.  3م مردم دهلي را ظرف امنابع كافي واكسن داشته باشيم مي توانيم تمر مصاحبه اي اعالم كرداگ
هند دارند مي  مالي كه مردحبهبود تصوير بين المللي خود در  وي افزود اين يك جنايت فجيع است كه دولت براي

شور دنيا واكسن صادر كرده است كه ك 93به  هند ميرند به كشورهاي ديگر واكسن صادر كند. وي ادامه داد دولت
 ده اند.ودرصد آنها در وضعيت بحراني كرونا نب 60

https://indianexpress.com/article/india/heinous‐crime‐by‐centre‐to‐export‐

vaccines‐when‐people‐dying‐in‐our‐own‐country‐sisodia‐7308315/  
  

  هند شاخص نرخ محدوديت هايهند:  )كرونايي( دوديت هايحافزايش نرخ جهاني م-13
 )Global Stringency Index(رسيد. اين شاخص  74آوريل به  30بود در  58در رتبه اوايل ماه آوريل ر كه د

 .ساس ميزان محدوديت هاي مربوط به قرنطينه ها، تعطيلي هاي مراكز و ساير موارد مربوطه محاسبه مي شودبر ا
https://in.news.yahoo.com/amid‐states‐lockdowns‐indias‐global‐151449337.html  

  
ي وكيلي به نام سانجاذهبي و انتخاباتي: ممعات تج يحاكمه عامالن برگزارمدادخواست براي -14

خواست عالي ) به ديوان عالي هند ارائه كرد و از ديوان PILكومار پاتاك يك دادخواست به نفع منافع عمومي (
تمام آنهايي كه در امر برگزاري تجمعات انتخاباتي و مذهبي در هند به رغم تمام هشدارهاي كارشناسان بهداشتي 

  دست داشتند، مجازات شوند.
https://www.thequint.com/news/india/blatant‐violation‐of‐covid‐sop‐plea‐filed‐
in‐sc‐against‐kumbh‐gathering 



  
كرونا در  بحراندر شرايطي كه هند به دليل : كرونا صادرات واكسنعقب ماندن هند از چين در -15

و واكسن خود مشغول بوده  ردمون مسياكشورش صادرات واكسن را متوقف كرده است و آمريكا نيز به امر واكسين
  دستان خود را به سمت چين دراز كرده اند.ورهاي جهان هاي توليدي را انبار و ذخيره مي كند، بسياري از كش

ئيد ااخيرا سازمان جهاني بهداشت واكسن سينوفارم را تائيد كرد وبه نظر مي رسد واكسن سينو وك نيز به زودي ت
ها مشتريان واكسن هندي بودند، آناز  بعضيآفريقا كه شود. كشورهاي جهان خصوصا در آسيا، آمريكاي التين و 

  االن به چين روي آورده اند.
  همه كشورهاي جهان بيشتر است.مجموع صادرات واكسن صادر كرده است كه از  ميليون دوز 240چين تا به حال 

  
‐to‐turns‐world‐affairs/the‐standard.com/article/current‐https://www.business

121050700097_1.html‐india‐in‐deepens‐crisis‐19‐covid‐as‐vaccines‐for‐china  
  

از سوي سازمان جهاني  »نگران كننده« هندي ويروس كرونا در طبقه بنديقرار دادن گونه -16
را كه ابتدا در هند كشف شد   B.1.617سازمان جهاني بهداشت گونه هندي ويروس كرونا موسوم به بهداشت: 

  در طبقه بندي گونه هاي نگران كننده قرار داد.
، اعالم كرد تيم هاي همه گير شناسي هاني بهداشتدكتر ماريا وان كرخوف، مسئول فني كميته كويد در سازمان ج

و نوع سرايت آن  19-و كارشناسان آزمايشگاهي سازمان جهاني بهداشت در حال مطالعه اين گونه از ويروس كويد
  هستند و در اين راه از مطالعات انجام گرفته در هند و ساير نقاط جهان استفاده خواهند كرد.

نشاندهنده سرايت بيشتر اين گونه ويروس است ولي سازمان جهاني بهداشت نيازمند وي ادامه داد مطالعات اوليه 
  اطالعات بيشتر مي باشد.

  
https://www.thehindu.com/news/international/who‐says‐covid‐variant‐in‐india‐
of‐concern/ar cle34529654.ece 
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