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جهان در قرنطینه

قرنطینه عمومی و منافع ملی

با پیوستن هند به قرنطینه سراسری یک سوم جمعیت جهان
خانه نشین شدند
ندا آکیش
خبرنگار

AFP

یک سوم جمعیت کره زمین معادل دو میلیارد
و  600میلیــون نفــر در قرنطینه به ســر می برند؛
این اتفاق پــس از آن رخ داد که هند با جمعیت
یــک میلیــارد و  300میلیون نفری از ســه شــنبه
شــب به وقت محلی یا به عبــارت بهتر از بامداد
دیــروز چهارشــنبه بــه خاطــر مقابلــه بــا شــیوع
ویــروس کرونــا بــه مــدت  21روز وارد قرنطینــه
سراسری شد و به جمع چندین کشوری که برای
مقابله با این ویروس به قرنطینه متوســل شــده
اند ،پیوست.
به گــزارش «نیــو ویژن» ،پــس از آنکه شــمار
مــرگ و میرها بر اثر ابتال بــه ویروس کرونا به 17
هــزار نفر نزدیک شــد و شــمار مبتالیان هم رقم
 400هزار نفر را نشان داد ،نارندرا مودی ،نخست
وزیر هند در یک سخنرانی تلویزیونی اعالم کرد،
این کشــور  1.3میلیــارد نفری را به مــدت  21روز
قرنطینه کامــل می کند .به موجب این قرنطینه
تمــام پروازهای داخلــی در هند از بامــداد دیروز
چهارشــنبه متوقف شده ،محدودیت های بسیار
شــدید بر پروازهای بین المللی اعمال می شود
و همچنین منع آمد و شــد در تمام شهرها و 30
ایالت هنــد اعمال می شــود .به موجــب فرمان
مودی ،پلیس هند مســئول نظــارت بر قرنطینه
در شــهرهای بزرگ شده است .مودی همچنین
گفــت ،مبلــغ دو تریلیــون دالر بــرای مقابلــه بــا
ویــروس کرونــا بــه بخــش بهداشــت و درمــان
کشورش اختصاص خواهد داد.
عــاه بر هنــد ،در انگلیــس ،فرانســه ،ایتالیا و
اســپانیا هم مردم در قرنطینه هستند و مقامات
ایــن کشــورها بــا تعطیــل کــردن تمام مشــاغل
غیرضــروری ،کافــه هــا ،رســتوران هــا ،اماکــن
فرهنگــی ،موزه ها و  ...از مردم خود خواســته اند
در خانــه بمانند .اما در مســکو ،پایتخت روســیه
عــاوه بــر ایــن اقــدام هــا 100 ،هــزار دوربیــن که
مجهز به تکنولوژی تشــخیص چهره هســتند به
کار گرفته شــده تــا بر قرنطینه ها نظــارت کنند و
ناقضان قرنطینه شناســایی شــوند .این دوربین
هــا مشــخصات چهــره ای و شناســنامه ای تمام
افــراد مشــکوک بــه کرونــا را ثبــت کرده انــد و در
صورتی که این افراد از خانه خارج شوند ،دوربین
هــا چهره آنها را تشــخیص می دهنــد و ملزم به
پرداخــت جریمــه خواهنــد شــد .مرکــز مقابلــه
بــا ویــروس کرونــا در روســیه همچنین برشــبکه
هــای اجتماعی نظــارت دارد که «اخبار جعلی»
منتشر نشود .این کشور همچنین ورود مسافران
خارجی از کشورهای تحت تاثیر کرونا را به شدت
کنتــرل میکند .روســیه تنها کشــوری نیســت که
بــرای مقابله بــا ویروس کرونــا و اعمــال قوانین
سختگیرانه قرنطینه ای ،به فناوری های پیشرفته

متوســل شــده بلکه چندیــن کشــور از جمله کره
جنوبــی ،تایــوان ،هنــگ کنــگ و  ...هــم از چنین
تکنولوژی هایی مدد گرفته اند.
ëëپلیس لندن ناتوان از اجرای قرنطینه
در لندن ،پایتخت انگلیس هم اگرچه دولت
پلیس را مســئول نظارت بر قرنطینه کرده است
اما گاردین در گزارشی به نقل از منابع پلیس این
کالنشــهر نوشــت ،پلیس لندن ناتــوان از اجرای
تمــام و کمال قرنطینه اســت و با اینکه بســیاری
ازمــکان هــای عمومــی در لندن تعطیل اســت،
برخی تجمعات در این شــهر دیده می شــود .در
نیوزیلند هم مقامات این کشــور به طور جدی به
قرنطینه فکر می کنند و روز گذشــته نخستوزیر
ایــن کشــور بــا زبانی ســاده و بــه طــور مختصر از
مردم کشورش خواســت «در خانه بمانید» و به
مقــررات قرنطینــه ای کــه اعالم می شــود عمل
کنید.
در فرانســه هــم اگرچــه امانوئــل مکــرون،
رئیسجمهــوری جزو نخســتین افــرادی بود که
از مــردم کشــورش خواســت خــود را قرنطینــه
کننــد و تمــام اماکن عمومی از جملــه برج ایفل
و مــوزه لــوور را تعطیل کرد اما نتوانســت جلوی
گســترش شــیوع ویــروس کرونــا را بگیــرد ،بنا بر
گزارش خبرگزاری فرانســه ،مقامات بهداشت و
درمان فرانســه روز ســه شــنبه اعالم کردند ،آمار
جان باختگان روزانه کرونا در این کشــور افزایش
یافتــه و بــه رقــم روزانه  240نفر رســیده اســت و
آمار کلی جان باختگان هم تا روز ســه شنبه 1100
نفر بوده اســت .این مســأله باعث شــده فرانسه
در فهرســت پنجمیــن کشــوری که آمــار مرگ و
میرش از  1000نفر عبــور کرده ،قرار بگیرد .تا روز
ســه شــنبه فرانســه  22هــزار و  300مــورد ابتالی
قطعــی به ویروس کرونــا را ثبت کرده بــود که از
ایــن تعــداد در سراســر کشــور  10هــزار و  176نفر
راهی بیمارســتان ها شــده بودند و حــال دو هزار
و  516نفــر آنهــا بســیار وخیم گزارش شــده بود.
فرانســه از  17مــارس در قرنطینــه اســت و برای
ناقضان قرنطینه جریمه تعیین کرده اســت .در
ایتالیا هم اگرچه همچنان قرنطینه سراســری به
شــدت اجرا می شــود اما دولت این کشور ناتوان
از کنترل بیماری اســت و آمار مبتالیان و مرگ و
میرهــا هر روز روند صعودی مــی گیرد به طوری
کــه آمار مرگ و میر روزانه ناشــی از کرونا به رقم
 743نفر رســیده است .در چین هم اگرچه شهر
ووهان ،که شــیوع کرونا از آنجا آغاز شد ،درصدد
تســهیل مقررات قرنطینــه و مجاز اعــام کردن
ترددها است اما در دیگر شهرهای چین ،آماری
از ابتالهــای جدید گزارش شــده که نگران کننده
اســت .از این رو چین هم دوباره ترددها را کنترل
مــی کند؛ بویژه ترددهای خارجی .در کره جنوبی
هم که در روزهای گذشــته ورود اتباع کشــورهای
درگیر کرونا به شــدت محدود شده بود ،مقامات

اجالس فوق العاده گروه  20در فضای مجازی

امروز پنجشــنبه رهبران  20کشــور صنعتی جهان در
نشست مجازی فوق العاده ای درباره شیوع ویروس
برش
توگو می کنند و ریاست این نشست
کرونا با هم گف 
مجازی را ملک سلمان ،پادشاه عربستان برعهده دارد.
ایــن کنفرانــس فوق العــاده در راســتای هماهنگی تالشهــای جهانی
بــرای مقابلــه با ویــروس کرونــا و کاهش تأثیر انســانی و اقتصــادی آن
برگزار میشود .آنتونیو گوترش ،دبیر کل سازمان ملل متحد در نامهای
خطــاب بــه رهبــران  20قــدرت صنعتــی جهــان از تصمیم آنهــا برای
برگزاری یک نشســت اضطراری با محوریت همــه گیری ویروس کرونا
اســتقبال کرد و گفت :کووید  19نیازمند پاســخی اســت که تا کنون هیچ
مشابهی نداشته است .یک پاسخ مختص زمان جنگ و شرایطی است
که بحران انسانی رخ می دهد .رهبری گروه  20یک فرصت فوق العاده
اعالم کردند ،از فردا جمعه ورود تمام مسافران
از امریکا را به شــدت کنتــرل می کنند زیرا امریکا
اکنــون یکی از مکان های پرخطــر در بحث کرونا
است.
ëëبولسونارومخالفقرنطینه
ایــن قوانیــن ســختگیرانه در اکثــر کشــورهای
جهــان در حالــی اعمــال می شــود کــه در برزیل
رئیــس جمهــوری راســتگرا با به تمســخر گرفتن
اقدامــات شــهرداران و فرمانــداران شــهرهای
مختلــف از جملــه ریــو دو ژانیــرو و ســائو پائولــو،
روز ســه شنبه خواســتار پایان دادن به قرنطینهها
و بازگشــت مــردم بــه زندگــی عــادی شــد .ژاییــر
بولســونارو کــه ایــن روزهــا بــه خاطر بــی توجهی
بــه تهدیــد شــیوع کرونــا ،به شــدت مــورد انتقاد
اســت ،شــیوع ویــروس کرونــا را یــک «فانتــزی»
و «ســرماخوردگی جزئــی» نامیــده در حالــی که
در سراســر جهــان نزدیک به  400هــزار نفر مبتال
شدهاند و ده ها هزار نفر هم جان خود را از دست

برای برداشــتن گام های قــوی در مواجهه با تهدیدهــای ویروس کرونا
است .این اجالس نمایش انسجام مردم جهان بویژه آسیب پذیرترین
کشورها در مواجهه با ویروس کرونا است.
گوتــرش همچنیــن محورهایــی بــرای بحث هــا و تصمیم گیــری های
اجــاس امروز پنجشــنبه اعالم کــرد که در راس آنها نیــاز به هماهنگی
جهانی برای سرکوب ویروس از طریق مکانیزم پاسخ سازنده بر اساس
آنچه که سازمان بهداشت جهانی می گوید بود.
همچنیــن گوتــرش از رهبران گروه  20خواســت تعرفه ها و محدودیت
های تجارت خارجی را بویژه برای کشــورهای در حال توســعه بردارند
و کشــورها را تشــویق کرد که تحریم هــا را بردارند تا دسترســی به غذا و
مایحتاج بهداشتی ضروری آسان شود .او گفت :اکنون زمان اتحاد است
نه جدایی.

داده اند .او همچنین ادعا کرد ،شرایط وحشتناکی
که در ایتالیا رخ داده در برزیل تکرارنخواهد شــد
زیــرا هــم ترکیب جمعیتــی برزیل در مقایســه با
ایتالیــا جــوان تر اســت و هم کشــورهای امریکای
التیــن آب و هوای گرم دارند .این در حالی اســت
که تا روز سه شنبه در برزیل  2هزار و  201نفر مبتال
بــه ویروس کرونا شــده بودنــد و  46نفر هم بر اثر
این ابتال جان خود را از دست داده بودند.
علی رغم مواضــع غیرمحتاطانه بولســونارو
در قبــال شــیوع کرونــا ،دو ایرالین بــزرگ برزیل
گفتهاند پروازهای خود را دســت کم تا ماه می تا
بیش از  90درصد کاهش می دهند.
ëëوعده ترامپ برای عید پاک بی کرونا
البته بولســونارو تنها رئیــس جمهوری جهان
نیســت که اپیدمی کرونا را به تمسخر گرفته و کم
اهمیــت جلوه می دهد؛ ترامــپ هم بار دیگر روز
ســه شــنبه مواضعی در قبال این بیمــاری اتخاذ
کرد که با واکنش تند کارشناســان مواجه شد ،او از

نیت خود برای بازگشایی بخش های مهم امریکا
بویژه بخش هــای اقتصادی در نیویــورک تا عید
پــاک خبر داد در حالی کــه تهدید کرونا در امریکا
همچنان به قوت خود باقی اســت و کارشناســان
بهداشــت و درمــان مــدام مــردم را بــه قرنطینه
داوطلبانه در خانه هایشان دعوت میکنند.
ایــن تهدیــد در امریکا آنقدر جدی اســت که
دموکراتهــای ســنا و کاخ ســفید پــس از چنــد
روز چانــه زنی باالخره بر ســر بســته دو تریلیون
دالری مقابلــه بــا بحرانهــای مالــی ناشــی از
شــیوع ویــروس کرونــا توافــق کردند.این بســته
مالــی کــه بزرگتریــن در تاریــخ امریکا به شــمار
مــیرود ،شــامل پرداختهــای مســتقیم بــه
اکثــر امریکاییهــا و یــک صندوق بــا هزینه نیم
تریلیــون دالری بــرای کمپانیهایــی اســت کــه
از ایــن ویروس تأثیــر پذیرفتهاند .قــرار بود رأی
گیــری در ایــن باره در ســنا دیروز چهارشــنبه به
وقت واشنگتن انجام شود.

کشــور ما تا اینجای کار در قیاس با کشــورهای پیشــرفته
ادامه از
و غربیهــا در میــدان مبــارزه بــا کرونا نشــان داده که از
صفحه اول
ظرفیت زیرســاختی و بهداشــتی قابل قبولی علی رغم
تمام فشارها و تحریمها برخوردار است .در عین حال مسئوالن مختلف نیز
در کنــار مبارزه با کرونا ،تمام تالش خود را برای شــفافیت در جریان اطالع
رســانی انجــام دادهاند که این مهــم چند بار نیز به تأییــد مراکز بینالمللی
و از جمله ســازمان بهداشــت جهانی رسیده اســت .اما به گواه توصیههای
بهداشــتی و تجارب ماههای اخیر مهمترین ســاح مبارزه بــا ویروس کرونا
در شــرایط فعلی همکاری هر چه بیشــتر مردم با مســئوالن و همراهی آنها
با توصیهها و فرامین بهداشــتی و پزشــکی اســت .خارج از چنین چارچوب
رفتــاری هیــچ ســطحی از تجهیزات پزشــکی و دارویی نمی توانــد به کنترل
شیوع بیماری کرونا منجر شود.
بــه عبارتــی رعایت این توصیــه ها و در صدر آنها رعایــت فاصله گذاری
اجتماعی خواسته شده توسط دولت اولین و مهمترین عامل مؤثر در مهار
کرونا اســت که بدون آن هر گونه تالشــی غیرمؤثر یا با تأثیر کم خواهد بود.
عــدم توجــه به این توصیه و مصوبــه مهم مقامات ،نه تنهــا می تواند جان
خــود شــهروندان را به خطــر انداخته و باعث افزایش چشــمگیر خســارات
کرونا در کشــور شــود بلکه در پی آن نیز آثار خســارت بار به مراتب زیادتری
برای اقتصاد ما و خصوصاً کســب و کارهای خرد و کوچک به همراه خواهد
داشــت .امــروز وقت آن اســت که جامعه مــا باور کند کــه تصمیماتی نظیر
ســختگیری بیشــتر در فاصلــه گــذاری اجتماعــی و قرنطینه نه یک دســتور
حکومتــی بلکــه یــک تصمیم ملــی در جهت خیــر و منفعــت عموم ملت
ایران است.

کرونا و جنسیت

ادامــه از صفحــه اول /بــه عبــارت دیگــر افــراد ســالمند در ایــران به نســبت
بیشتری مبتال شدهاند ،هر چند میانگین سن مبتالیان ایران کمتر است .زیرا
جمعیت آن به نســبت جوانتر اســت .در مورد جنســیت نیز نوعی از تشابه
وجود دارد.
جنسیت

ایران

زن

41/4

مرد

58/6

ایتالیا

59/0

41/0

مشــاهده میشــود کــه هیــچ تفاوتــی از این حیــث بین الگــوی مبتالیــان به
جنسیت در دو کشور نیست .ولی اطالعات ریزتری در مورد ایتالیا وجود دارد
که بســیار مفید اســت .در جدول زیر درصد مردان مبتال به بیماری و درصد
آنها در جمعیت کشور آورده شده است.
گروه سنی

درصد مبتالیان مرد
از مبتالیان هر گروه سنی

درصد مردان ا
ز جمعیت هر گروه سنی

15-24

50/0

50/1

55-64

60/2

48/5

25-54

51/0

+65

49/4

43/1

60/0

مالحظه میشــود که در سنین پایین و متوســط تفاوت چندانی میان درصد
مبتالیان مرد و زن وجود ندارد .ولی در ســنین باالتر از  55ســال این تفاوت
به طرز معناداری برای مردان باالتر از زنان است.
ایــن تفــاوت اگر علل بیولوژیکی داشــته باشــد طبعــاً باید در ســنین پایینتر
نیــز خــود را نشــان مــیداد .بنابراین به نظر میرســد که علــت آن را باید در
ســبک زندگی مردان جســت وجو کرد و تفاوتهایی از این نظر با زنان دارد.
احتمــاالً ارتباطــات بیشــتر با دیگران ،مصرف باالتر ســیگار یا مشــروب و نیز
بیماریهای زمینهای میتواند در این امر مؤثر باشند.
2ëëـ مرگ و میر
درصد مرگ و میر مبتالیان به کرونا برحسب جنسیت

رسانه ها در روزهای کرونایی چه نوشتند

بیم و امید البه الی کلمات سربی

 بنفشــه غالمی /ویروس کرونا که اولین نشــانه هــای آن در ماه
دســامبر ( 2019دی مــاه  )1398در شــهر ووهــان مرکــز اســتان
هوبئــی چیــن دیده شــد و دو ماه اســت ،در سراســر جهــان در
حال ریشــه دواندن است ،در هفت ه های اخیر تبدیل به نگرانی
جمعی در جهان شده و سؤال ها درباره این ویروس و چگونگی
مقابله با آن بســیار است .رسانه ها به عنوان آیینه تمام نمای
جوامــع ،ازاین قاعده مســتثنی نیســتند .نگرانــی و اضطراب از
ایــن روزها که هر روز آن همراه با خبرمرگ و میرهای ناشــی از
این ویروس در سراســر جهان است ،در صفحات روزنامه های
سراســر جهان بازتابی ویژه داشــته اســت .اما رسانه ها هرچند
البــهالی انتشــار رویدادهــای روز جوامع خــود ،بازتاب عواطف
و احساســات مــردم هســتند ،وظایف دیگــری را نیــز به دوش
میکشند :وظایف آموزش و نقد .نگاهی به روزنامه های جهان
دراین برهه گویای تالش آنها برای انجام این وظایف است.
ëëآموزش
رســانه هــا در تمــام روزهــای
کرونایــی جهــان ،ســوا از اینکه
همدوش پرستاران و پزشکان
کنــار بالیــن بیمــاران کرونایی
حاضــر شــدند و بــه تهیــه
گزارشهــا و تصاویرازایــن
بیمــاران پراختنــد ،همــراه و
همســو بــا کادر درمانــی در
خــط مقــدم مبــارزه بــا کرونــا
قــرار گرفتنــد و تــاش کردنــد
البــهالی صفحــات خــود ،کار
آموزشهای بهداشتی برای مبارزه با کرونا را انجام دهند .این
آمــوزش نه تنها در ابتدای واقعه کرونا که هنوز هم در گوشــه و
کنار رســانه ها دیده می شــود .روزنامــه «ایریش ایندیپندنت»
کــه یــک روزنامه ایرلنــدی اســت ،در شــماره روز  23مارس (4
فروردیــن) دو صفحــه از روزنامه را به یــاد دادن روش صحیح
شســتن دســتها اختصاص داد .این روزنامــه در گزارش خود
حتی کســانی را کــه دچار بیماری های پوســتی هســتند و نمی
توانند از صابون و دیگر مواد شــوینده اســتفاده کنند ،از یاد نبرد
و برای آنها نیز توصیه هایی داشت.
ëëنقد
در ایــن ایــام آمــوزش هــای ضــد کرونایــی شــاید بخــش
کوچکــی از رســانه ها را داشــت ،امــا در عوض نقد بیشــترین
حجــم صفحــات روزنامــه ها را به خــود اختصــاص داد .این

درصد مبتالیان برحسب جنسیت

نقدهــا بیــش از هرچیــز تــاش می کردنــد به پرســش هایی
کــه ایــن روزها ذهن جامعــه را به خود مشــغول کرده جواب
دهنــد :آیــا دولت ها توانســته انــد ،آنگونه که باید بــه مبارزه
بــا کرونــا بروند؟ آیــا دولت ها در حال ســوء اســتفاده از کرونا
برای رسیدن به برخی مقاصدشان هستند؟ آیا قوانین وضع
شــده درســت هســتند؟ آیا رفتارهــای اجتماعی خــود مردم
درست اســت؟ آیا سختگیری ها متناســب با بیماری است؟
بــه ایــن ترتیب رســانه ها در بخــش نقدهای خود از شــرایط
موجــود تالش کردند هم دولت ها و سیاســت هایشــان را به
نقد بکشــند و هم مردمی را که بدون درنظر گرفتن خطرات
موجود به رفتارهای اجتماعی خود ادامه می دهند.
در بخــش نقــد دولتــی
رســانه هــای تمــام کشــورها،
همــان طــور کــه انتظــار
مــیرود ،بــه نقــد دولتهای
خــود پرداختنــد .یکــی از این
روزنامــه ها «نیویــورک دیلی
نیــوز» چــاپ امریــکا بــود کــه
دیــروز صفحــه اول خــود را
به همیــن مســأله اختصاص
داد و بــا نقــد سیاســت هــای
کرونایــی ترامــپ نوشــت:
«ترامــپ در مصاحبــه ای درباره عید پــاک گفت ،عالقه مند
اســت همه کلیساهای امریکا در روز عید پاک پرشوند .او این
رویــداد را اتفاق قشــنگی خوانــد .اما آیا گرد آمــدن مردم در
روز عید پاک در کلیســاها آن هم در شرایطی که پزشکان می
گویند بهترین راه مبارزه با کرونا قرنطینه اســت ،کار درســتی
است؟»
روزنامــه هــای بریتانیا نیز
در هفتــه هــای گذشــته بارها
دولــت بوریــس جانســون را
بــه نقــد کشــیدند .تــا همیــن
چنــدروز پیــش نخســت وزیر
انگلیس مقابل درخواستها
بــرای تعطیــل کردن کشــور و
یــا حداقــل لنــدن ،مقاومــت
بســیاری بــه خــرج داد .بــه
همین دلیل هم با انتقادهای
زیادی مواجه بود .او حتی حاضر نبود مدارس را هم تعطیل
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ایتالیا

زن

40
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مرد

کنــد و معتقــد بود مــدارس باید کار خــود را انجــام دهند .از
همیــن رو روزنامــه «گاردین» که از منتقدان جدی جانســون
در هفتــه هــای اخیــر بخاطــر سیاســتهای کرونایــی آقــای
نخســت وزیر بــود ،در روزی که وی مــدارس را تعطیل اعالم
کرد ،این اقدام او را یک نوع عقب نشــینی دولت مقابل این
درخواست ها دانست و نوشت« :بوریس جانسون باالخره با
تعطیلــی ها موافقت کرد و مجبور شــد ،دانــش آموزان را به
خانه بفرستد».
روزنامــه هــای بریتانیایــی
از نقــد از مردم خود نیزغافل
نشــدند .بعــد ازاینکه بوریس
جانسون سرانجام تسلیم شد
و کشــور را به تعطیلی کشید،
مــردم بــی توجــه بــه قوانین
اعالم شده ،همچنان به رفت
و آمدهای خــود ادامه دادند.
بنابراین دیــروز روزنامه های
بریتانیایــی بیتوجهــی مردم
بــه توصیه ها بــرای مانــدن در خانه را به نقد کشــیدند .یکی
از ایــن روزنامه هــا «دیلی میرر» بود که با انتشــار تصویری از
یک دختر بچه  4ساله که مبتال به بیماری های خاص است،
این رفتار مردم را به نقد کشــید و او را نشان داد که کاغذی را
به دســت گرفته که روی آن نوشته شده« :حداقل بخاطر من
در خانه بمانید ».مشابه این اقدام را روزنامه «ایندیپندنت»
هم داشــت .با این تفــاوت که این بــار کادر درمانی بودند که
این درخواست را از مردم داشتند.
روزنامــه « لیبراســیون»
فرانسه هم به نقد شهرداران
در ایــن کشــور پرداخــت و
نوشت« :شهرداران نیز نقش
زیــادی در مبــارزه بــا کرونــا
دارند .اما از آن غافل هستند.
جمــع آوری زبالــه هــا یــک
نکته جدی در مســأله انتشــار
ویروس کرونا است .اما کسی
به آن توجه نمی کند».
ëëتشکر از کادر درمانی
روزنامــه هــای سراســر جهــان همچنیــن از توجه بــه کادر
درمان کشــورهای خود نیــز غافل نبودنــد .در اغلب روزهای

چنــد هفتــه گذشــته ،تصاویر
پرســتاران جایگاهــی ویــژه
در صفحــات اول رســانه هــا
داشت .روزنامه «لو پاریزین»
فرانســه دیــروز تصویــری از
پرســتاران در ایــن روزهــا را
منتشر کرد و نوشت« :جامعه
ما بــدون این پرســتاران نمی
تواند به ســامت خود دست
یابــد .بنابراین مــا هم باید به
ایــن مراقبــان ســامتی خــود
پاســخ مثبــت بدهیــم و در
خانــه بمانیم ».روزنامه «ایل
فاتــو کوتیدیانو» چــاپ ایتالیا
هــم درمقالــه ای در همیــن
ارتبــاط بــه روزهــای ســخت
پرستاران اشاره کرد و نوشت:
«این سختی زمانی بیشتر می
شــود که آنها می بینند تخت
کافــی بــرای درمــان بیماران
ندارند و این باعث اندوه آنها
می شود».
ëëآینده
رسانه ها در بخش دیگری
از کار خــود بــه ســراغ آینــده
رفتند .آینــده پیش رو چگونه
اســت؟ آیــا از ایــن وضعیــت
نجــات خواهیــم یافــت.
روزنامــه «مرکــوری نیــوز»
چــاپ امریکا یکــی از روزنامه
هایــی بــود کــه نتوانســت
نگرانی خود را از آینده آشکار
نکند و با اشاره به سیاست ها
و اقداماتی که ســایر کشــورها
در این خصوص داشته اند ،هشدار داد و نوشت« :اگر مراقب
نباشیم ،برآوردها نشــان می دهد  2.2میلیون نفر در سراسر
امریــکا جــان خود را از دســت می دهند .بنابرایــن باید تمام
تــوان را به کار گیریم و برای بدترین حالتها آماده باشــیم و
به بهترین ها امیدوار!»
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مشاهده میشود که تفاوت میانگین سنی فوت شدگان در ایران و ایتالیا
بســیار زیاد شده و به  15سال رســیده است در حالی که این تفاوت سنی
در مبتالیــان فقط  3ســال بــود .همچنین در ایران میان نســبت مرگ و
میــر مبتالیان به کرونا برحســب جنســیت ،تفاوت چندانی بــا مبتالیان
وجود ندارد .اگر زنان  41/4درصد از مبتالیان هستند 40 ،درصد مرگ و
میر هم از زنان اســت و فقط اندکی کمتر از نســبت مبتالیان اســت .ولی
این تفاوت در ایتالیا بســیار چشــمگیر است .شــاید همان عواملی که در
ســبک زندگی و میزان ارتباطات اجتماعی و رعایت بهداشــت گفته شد
بهترین عامل برای تبیین این تفاوت باشــد .این اســتدالل از جدول زیر
به دست میآید.
درصد مبتالیان و مرگ و میر مردان برحسب سن در ایتالیا

درصد مبتالیان مرد درصد فوتیهای مرد
گروه سنی
از هر گروه
از هر گروه
30-39

51

78

50-59

56

77

40-49

60-69

70-79

80-89
+90

50

68

67

60
36

64

82

77

68
45

نسبت فوت
به مبتال
1/53

1/28

1/38

1/21

1/15

1/13
1/25

مالحظه میشــود بیشــترین نســبت مرگ و میر مــردان به مــردان مبتال در
گروههای ســنی پایینتر است که احتماالً به نوعی نشاندهنده تفاوت بیشتر
در ســبک زندگــی این گروه ســنی میــان مرد و زن اســت .البتــه اینها همگی
فرضیــه اســت بایــد با شــواهد بیشــتری تأیید شــود .ولــی اگر در مــورد ایران
اطالعات مزبور ارائه شود ،قطعاً بهتر میتوان اظهار نظر کرد.
ëëنتیجهگیری
زنــان به نســبت کمتری از مردان بــه این بیماری مبتال شــدهاند .هرچند در
ادامه و همهگیر شدن بیماری ممکن است این تفاوت کم شود.
در میــان مبتالیــان نیز زنان به نســبت کمتــری دچار مرگ و میر میشــوند.
هر چند این مســأله در ســنین پایینتر بیشــتر دیده میشــود و در ســنین باال
تفاوتها کمتر است.
با این حال هیچ کدام از این گزارهها قطعی نیســت و نیازمند گذشــت زمان
و مطالعات بیشتر است.
ولی میتوان گفت که از روی احتیاط ،مردان باید قدری از سبک زندگی زنان
پیروی کنند و روابط اجتماعی را حداقل در مقطع حاضر کاهش دهند.

