
   t.me/jadidpdfکانال تلگرام             سایت تخصصی دکترجدید      

 بسم اهلل الرحمن الرحیم                                  

 میزان مرگ در کرونا ویروس

 مرگ و COVID-19 بیماری موجود شرایط ، جنس ، سن

 GMT 22:35 ، فوریه 23: بروزرسانی آخرین

 

 Coronavirus مرگ سن

 در عالمت بدون و مشکوک ، شده تائید موارد COVID-19 مورد 72،314 براساس

 در و منتشر فوریه 17 در که چینی CCDC توسط ای مقاله ، فوریه 11 تاریخ از چین

با  مرگ خطر که است داده نشان ، است شده منتشر[ 1] اپیدمیولوژی چینی مجله

 :است زیر شرح به ، بیشتر میشود افزایش سن

 

 :AGE توسط COVID-19 میر و مرگ نرخ

 شدن آلوده صورت در مرگ احتمال( = موارد تعداد/  فوت تعداد= ) مرگ میزان* 

 شده داده نشان درصد. است متفاوت سنی گروه به بسته احتمال این(. ٪) ویروس به

 در. دهد نمی نشان را سنی گروه براساس میرها و مرگ سهم وجه هیچ به زیر در

 را COVID-19 به ابتال صورت در مرگ خطر ، مشخصی سنی گروه در فرد برای ، عوض

 .دهد می نشان
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 سن

 *مرگ نرخ

 سال( 80باالی و )ساله+ 80

14.8٪ 

 ساله 70-79

8.0٪ 

 سال 60-69

3.6٪ 

 ساله 50-59

1.3٪ 

 سال 40-49

0.4٪ 

 ساله 30-39

0.2٪ 

 ساله 20-29

0.2٪ 

 ساله 10-19

0.2٪ 



   t.me/jadidpdfکانال تلگرام             سایت تخصصی دکترجدید      

 ساله 0-9

 ندارد تلفاتی

 شدن آلوده صورت در مرگ احتمال( = موارد تعداد/  فوت تعداد= ) مرگ میزان* 

 (.٪) ویروس به

 

 .شود می مشاهده کودکان بین در کمی نسبتاً موارد ، کلی طور به

 

 جنسی نسبت

 :SEX توسط COVID-19 میر و مرگ نرخ

 شدن آلوده صورت در مرگ احتمال( = موارد تعداد/  فوت تعداد= ) مرگ میزان* 

 اعداد این خواندن هنگام. است متفاوت جنس به بسته احتمال این(. ٪) ویروس به

 سیگار. است مردان از بیشتر بسیار چین در سیگار استعمال که گرفت نظر در باید ،

 .دهد می افزایش را تنفسی عوارض خطرات کشیدن

 

 جنسی ارتباط

 * مرگ نرخ

 مرد

2.8٪ 
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 زن

1.7٪ 

 شدن آلوده صورت در مرگ احتمال( = موارد تعداد/  فوت تعداد= ) مرگ میزان* 

 (.٪) ویروس به

 

 (همراهی) موجود قبل از پزشکی شرایط

 میر و مرگ میزان ، نکردند گزارش( "همراه") قبل از پزشکی شرایط هیچ که بیمارانی

 از بیشتری خطر معرض در را بیماران که زمینه ای بیماریهای. داشتند ٪0.9 موردی

 :از عبارتند دهد می قرار COVID-19 عفونت از ناشی مرگ

 

 :COMORBIDITY توسط COVID-19 میر و مرگ نرخ

 شدن آلوده صورت در مرگ احتمال( = موارد تعداد/  فوت تعداد= ) مرگ میزان* 

 داده نشان درصد. است متفاوت قبل از شرایط به بسته احتمال این(. ٪) ویروس به

. دهد نمی نشان موجود شرایط نظر از را میرها و مرگ سهم وجه هیچ به زیر در شده

 ابتال صورت در مرگ به ابتال خطر موجود قبل از شرایط به مبتال بیمار برای ، عوض در

 .دهد می نشان را COVID-19 به

 

 پیشینبیماری زمینه ای  شرایط

 *مرگ نرخ
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 عروقی و قلب بیماری

10.5٪ 

 دیابت

7.3٪ 

 مزمن تنفسی بیماری

6.3٪ 

 خون فشار

6.0٪ 

 سرطان

5.6٪ 

 نیست موجود قبل از شرایطی هیچ

0.9٪ 

 شدن آلوده صورت در مرگ احتمال( = موارد تعداد/  فوت تعداد= ) مرگ میزان* 

 (.٪) ویروس به

 تهیه و ترجمه:دکترحسین جدید                              

  demographics-sex-age-https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus/منبع:

https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/

