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با سه رویکرد متفاوت در مواجهه با بیماري   ای تالیاان و  ریابررسی پارامترهاي موثر در سبک زندگی جدید بین سه کشور سوئد، 
 کرونا 
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   يفناور  ی مؤسسه سلطنت  ،و بهداشت   يوتکنولوژی، بی میدر ش  ی دانشکده علوم مهندس  ،ی بهداشت  يهاستمی و س  ی پزشک  ی گروه مهندساستادیار،   .٢
KTH استکهلم، سوئد ، 

     abdolamir.karbalaie@sth.kth.se: ایمیل
 یاجتماع   عامالتتي  نحوه  يبرا  دیاست. با  وارد کرده  ی مقطع  يهاتیبا محدود  ی سبک زندگ  بهرا    يریجبران ناپذ  يهابیسآ  یی دوران کرونا  چکیده:
 اند تا بار روانِی کاهش تعامالت اجتماعی را کم کنند. بعضی از کشورها دورهمی مجازي یا عصرانه مجازي را رواج داده   .افتی ی مناسب  نِیگزیجارویکرد  

 کردن مدارس   بازکند.  ی مبازي    ی سبک زندگ  يسازنه یبه  ی مد و به نوعو آ  رفت  کاهش  يرا برا  ی نقش مهم  دیگر پارامتري است که  کیروندولت الکت
در   انماریب  رشینحوه پذ  و   تیظرف   در  د ی. بابسزایی در سبک زندگِی دوران کرونایی خواهد داشت  ریتاثکه    باشد  یاملوع  از  ی کیتواند  نشان داده که می 

مقایسه سبک زندگِی جاري در دوران    . کرد  يریجلوگ  يتارپرس  پزشکی و   جامعه   ی زندگ  به  ریناپذجبران  ي هاخسارت  ازنظر کرد تا    دیتجدها  مارستانیب
ی پارامترهاي بررساند، با  ایتالیا، که سه رویکرد متفاوت را در برخورد با این بیماري در پیش گرفته  و   رانیاگیري بیماري کرونا در سه کشور سوئد،  همه

تواند ی، می تعامالت اجتماع  يالگو  ی و مدن  هايی ، نافرمان ی تیتراکم جمع  ،ی، ساختار اجتمایی بهداشت  يهامراقبت  ستمیسموثر در شیوع این بیماري همچون  
 ما در اتخاذ رویکردي تعادلی و اثربخش یاري رساند. 

 ت سختگیرانه سبک زندگی، ایمنی جمعی، نافرمانی مدنی، مداخال: کلمات کلیدي 

 مقدمه 

 20 خیکرد و در تار ی انسان معرف  ی سالمت  يبرا يد یرا به عنوان تهد 19 دییکو  ي ماری، ب1398بهمن  10 خیدر تار (WHO) ی سازمان بهداشت جهان     
 نی ا  وعیاز ش  ي ریرا در جهت جلوگ  اياز کشورها اقدامات گسترده  ياریارتقا داد. از آن زمان، بس  رگیهمه  يهایماریب  يِ اسفند همان سال آن را به رده

. میچک شاهد بود  يو جمهور  ا یتالیا  يدر اصطالح قفل کامل جامعه، آنگونه که در کشورها   ایو    يسراسر  يهانه قرنطی  جمله  از.  اندانجام داده   يماریب
  داشت. نخواهد هاخانواده شتیدر مع ی مشکالت اساس جادی و ا يجز رکود اقتصاد ياجهیکه بدون شک در صورت استمرار نت ی استیس
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را صرفاً    ی مقطع  ي تهایمانند آلمان و دانمارك، محدود  ی غرب  ياروپا  يکشورها  ایو    ا یجنوب شرق آس  ي از کشورها همچون اکثر کشورها  ياریبس        
 رااز قفل کامل    ی هنگفت ناش  انیضرر و ز  يکردند تا جلو  جادیا  ی و مراکز آموزش  ورزشگاههاشبانه،    باشگاههاياز مشاغل پرخطر همچون    ی بعض  يبرا
شده    يزیبرنامه ر  ي دوران، حفظ اقتصاد کشور و ادامه روند رشد اقتصاد  نیخود را در ا  تیهم همچون سوئد بودند که اولو  یی . معدود کشورهارندیبگ

  به   يادیدر جهان مقاالت ز  19  دییکو  وعیبود. از زمان ش  يماریب  نیهمه جانبه مردم و سازمانها در مواجهه با ا  ی همراه  ازمندیکه ن  يکردیدادند. رو   قرار
 اند. پرداخته هاي مختلف اتخاذ شده توسط کشورها در مواجهه با این بیماريکردیحاصل از رو  جینتا سهیو مقا ی بررس

نشان   يآمار  ی لیکرده و با تحل  سهمقای  اندگرفته  شیدر پ  ی را با آنچه جوامع شرق  ی اتخاذ شده در جوامع غرب  يکردهای، رو ]1در [  و همکاران  ی شکوه        
استفاده    مچونه  ی موفق قرار داده،  عوامل   ياز آن، در زمره کشورها  یناش  ریو مرگ و م  يماریب  تیرا در کنترل آمار سرا  ی شرق   کشورهاي  آنچه  که  اندداده

 باشند. ی کشورها م نیجامعه محور در ا ی بهداشت عموم هايستمیو وجود س يماریب وعیش یی ابتدا يدر روزها یی از دوره پنجره طال

در    يرگیهمه  ن یا  وعیش  یی ابتدا  يِچند هفتهکرونا در    روسیاز و ی ناش  ریمرگ و م  ينرخ باال  لیدال  ی و بررس  لی] به تحل2و همکاران در [  لّویپاسکوار       
  يِ ه یهمسا  يبا کشورها  حوزه  نیرا در ا  ایتالیآنچه ا  انددهیرس  جهینت  نیمقاله به ا  نای  در  آنها.  اندجهان پرداخته  يکشورها  ریبا سا  سهیدر مقا  ا،یتالیکشور ا

این کشور   ی و اجتمایی فرهنگساختار  ، به  19  دیکشور در مواجهه با کوو   نیا  ی بهداشت  هايمراقبت  ستمیس  و عدم آمادگِی  ریکرده، فارغ از تاخ  زیخود متما
 گردد.ی برم يرگیهمه نیدر نحوه برخورد با ا

به   قیتحق  نیپرداختند. آنها در ا  ناشی از این بیماري  ریدر نرخ مرگ و م  ی به عنوان عامل  یی کرونا  مارانیب  کیژنت  ی ] به بررس3و همکاران در [  زِبِرگ      
  ژه یو   هايدر بخش مراقبت  يآنها به بستر  ازیو ن  مارانیب  دیدر عفونت شد  يعامل موثر  تواندی م  3در کروموزم    ی خوشه ژن  کیکه    دندیرس  جهی نت  نیا
 ود. کرونا ش روسیمبتال به و  مارانیدر ب ری باعث باال رفتن نرخ مرگ و م تواندی م تیکه در نها ی باشد. اتفاق  مارستانهایب

  يماریب  ن یا  وعیش  يسوال را در ابتدا  ن یپرداخته و ا  19  دییاتخاذ شده در کشور سوئد در مواجهه با کو  کردیرو   لی و تحل  هی] به تجز4در [  نداسترومیل       
 خطرناك  تواندی است چقدر م  ی سازمان بهداشت جهان  هايه یکه در تضاد با توص  يماریب  نیدر مواجهه با ا  ی جمع  ی منیا  استیمطرح کرده که اتخاذ س

 . باشد

 ی و  با معرفرا مورد بررسی قرار داده    ری ماه اخ  8  ی در ط  19  دییاتخاذ شده توسط کشور سوئد در مواجهه با کو  کردیرو،  ]  5در [  گسونیلودو  راًیاخ       
  اصل ح  جیرا از نتا  يآمار  ی لیآن، تحل  وعیدر ش  لیدخ  گرانیباز  نیو همچن  يماریباین  برخورد با    ِیدر جهت چگونگ  یهاسازمیدر تصم  لیدخ  گرانِیباز  هیکل
در این مقاله بر آنیم با مقایسه نتایج حاصل از اتخاذ سه رویکرد متفاوت در مواجهه با این بیماري، آنگونه که در کشورهاي    ارائه کرده است.  کردیرو   نیاز ا

ه شد، و بررسی تعدادي از پارامترهاي موثر در میزان شیوع بیماري و نرخ مرگ و میر ناشی از آن، سبک زندگِی جدیدي را در سوئد، ایتالیا و ایران دید
 دوران کرونایی و پس از آن معرفی نماییم.
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 روش

هاي با نتیجه مثبت در سه جامعه با سه رویکرد  هاي پی سی آر،  نرخ تست مقایسه نمودارهاي روزانه مربوط به نرخ ابتال، نرخ مرگ و میر، تعداد تست       
میزان همچون  پارامترهایی  مقایسه  و  بررسی  کنار  در  مقطعی  محدودیت  و  جمعی  ایمنی  کامل،  قفل  یعنی  کرونا  با  مواجهه  در  پذیرش    متفاوت  ظرفیت 

ِی جوامعی که تعامالت اجتماع  مدل  ی و مدن  ی ، نافرمانی تیتراکم جمع  ،ی، ساختار اجتمایی بهداشت  يهامراقبت  ستمی سها، نحوه پذیرش بیماران،  بیمارستان
 باشند ما در انتخاب رویکرد مناسب یاري خواهد رساند.شامل این رویکردها می 

 بحث 

  ت محدودی بدونبهشت  کی نیفکر کنند ، ا ریهمه گ يماریمقابله با ب يسوئد برا يکشورها ممکن است در مورد استراتژ ریآنچه مردم سا برخالف        
فاصله اجتماع  50از    شیب  ی . اجتماعات عمومستین و   کردن   لیتعط   يبه مقامات برا  اراتیاخت  شیشود، با افزا  ی اعمال م  زیمتر ن  1.5  ی نفر ممنوع است 
 . نیقواننقض با  سساتوم

 واهیم پرداخت.  براي مقایسه سبک زندگی جاري در سه کشور سوئد، ایتالیا و ایران در دوران کرونا به مقایسه تعدادي از پارامترهاي موثر در این جوامع خ

 تعامالت اجتمایی . 1

در سبک زندگی خانوادگی به ایرانیان نزدیکتر   اروپایی   از جوامع  ياریاز بس  شی ها بیی ایتالیاست. ا  یی ایتالی ا  ی خانوادگ  ی از زندگ  بخشی گرفتن    آغوش       
 یو با خانواده زندگ  ندیآی کنند. افراد جوان از محل کار به خانه می خود مراقبت م  يهاپدربزرگ و مادربزرگ از نوههستند. در ایتالیا همچون ایران،  

خطر   ی زندگ  ي هاوهیش  نیدهد که ا  ی نشان م  ریاخ  مطالعات.  تایید شده است   روسیو   وعیدر ش  جوانترهااکنون نقش    این در حالی است که  .کنندی م
و جدا از خانواده    يمجرد  ياز افراد در خانه ها  يادیسوئد تعداد زشود. در  سبکی که در سوئد کمتر دیده می کند.  ی م  دیکرونا را تشد  روسیگسترش و 
 اي در انتخاب و پذیرش آن داشته باشد. ند نقش عمدهتواکنند. سبکی از زندگی که طبیعت سرد سوئد می زندگی می 

 ها . ظرفیت پذیرش بیمارستان2

بر خالف کشور ایران که داراي ظرفیت بیمارستانی باالیی بخصوص در بخش خصوصی است کشور ایتالیا و سوئد در پذیرش بیماران دچار مشکل        
ي که  اند. در سوئد از بیمارستانها خواسته شده است از پذیرش بیماران در بخشهاي همچون جرّاحی، مگر در موارد اضطراري خودداري شود. مواردشده

شوند. در ابتداي شیوع کرونا، ایتالیا به عنوان یک مقصد اصلی براي گردشگران، با غافلگیري در در ایران به سمت بیمارستانهاي خصوصی سوق داده می 
 این حوزه مواجه شد و بیمارستانهاي این کشور تا آستانه سقوط پیش رفتند. 
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 نافرمانی مدنی . 3

  ي ضرور، چه در خارج از کشور و چه در داخل سوئد خوددار  ر یغ  يشد که از همه سفرها  هیتوص  به همه افراددر سوئد    گیري کرونابا شیوع همه       
، مگر کنند  يشده خوددار  يزیربرنامه  يسفرها  ای  التیو تعط  ی تابستان  يهااز مالقات با خانواده، مسافرت به خانه   دیبدان معناست که افراد با  نیکنند. ا

به  بزرگ يپاك و سفر به شهرها  دیدر آخر هفته ع يرضروریغ ياز مسافرتها زیپره تیبر اهم ،مقامات ژهیو  بهکامالً موجه وجود داشته باشد.  لیدل نکهیا
ها، حتی تگیري نشد ولی پس از ایجاد قرنطینه سراسري از تمام مسافردر ایتالیا در ابتدا سختاند.  کرده  دیتأک  بدلیل گسترش شدید بیماري  استکهلم  ژهیو 

کرد. بر خالف سوئد و ایتالیا هاي سنگین مواجه می با دلیل موجه نیز جلوگیري بعمل آمد. استنکاف از این دستورالعمل در ایتالیا، فرد خاطی را با جریمه
و اقتصادي دارد موجب شیوع هرچه  ها با استقبال مردم همراه شده است در ایران، نافرمانی مدنی که ریشه در مسائل فرهنگی  که رعایت این دستورالعمل

 بیشتر بیماري و گسترش آن به کلیه نقاط کشور شده است.  

 عمومی حمل و نقل  .4

  ی که عالئم  ي، افرادی آژانس بهداشت عموم  يهادستورالعمل   طبق  اماه است.  رخ نداد  ی محل  ی در برنامه حمل و نقل عموم  ي اعمده  رییتغ  چیهدر سوئد        
و به طور کل  دیانزا دارند باوآنفل  ای  ی مانند سرماخوردگ و نقل عموم  لیوسااستفاده از  از    ی در خانه بمانند  و نقل    اپراتور.  کنند   يخوددار  ی حمل  حمل 

 ی صندل ي که دارا يافراد یا شوندی م ادهیاست که پ ی از مسافران خواسته است تا از درب عقب سوار اتوبوس شوند (که معموالً مخصوص مسافران ی عموم
به مسافرت دارند خواسته است تا در صورت   ازیکه ن  ی از مسافران  نیهمچن  رکتش  نیکنند. ا  يریبا راننده جلوگ  کیمخصوص هستند) تا از تماس نزد

نیز افزایش یافته  اتوبوس در گردش . تعداد رسندی نشوند که پر به نظر م یی هاخود را در خارج از ساعت شلوغ انجام دهند و سوار اتوبوس  يامکان سفرها
 است. 

 ی تیتراکم جمع. 5

]. گرچه این تراکم 12در کشور ایتالیا بیشترین آمار مرگ میر در نقاط شمالی این کشور که از لحاظ جمعیتی داراي تراکم باالیی هستند گزارش شد[      
گ و میر را در ابتداي در بعضی از نقاط شهري سوئد نیز وجود دارد ولی بر خالف ایتالیا توزیع مناسبتر بیمارستانها در مناطق پرجمعیت این کشور نرخ مر

هاي ابتدایی شیوع هشیوع این بیماري در سطح پایینتري از کشور ایتالیا قرار داد. این ویژگی در کشور ایران نیز مانع از افزایش سریع نرخ مرگ و میر در ما
 این بیماري شد.

 مدارس . 6

توص1398اسفند    27  از       سوئد  دب  ه ی،  همه  که  باال   ي ارشد (برا  يرستانها یکرد  بعد تعط   16  يکودکان  روز  دور    لیسال) از  راه  آموزش از  و  را شوند 
در اجازه مجوز داده شد که  ها  ی دبستانشیمدارس و پ  به  نیهمچند.  ها و آموزش بزرگساالن اعمال شدر مورد دانشگاه  نیهمچن  میتصم  نی. اجایگذین کنند

 در ایران و ایتالیا این ممنوعیت براي کلیه مقاطع و اندکی زودتر اعمال شد.  کنند. اطیآنفوالنزا احت ای ی حضور کودك با عالئم سرماخوردگ
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 : گیرينتیجه
دهد رویکرد اتخاذ شده توسط کشور سوئد، ] نشان می 7-11هاي روزانه [مرگ و میر، تست  مقایسه نمودارهاي مربوط به موارد جدید بیماري، نرخ       

سوئد و استفان  يولوژیدمیکه آندرس تگنل، متخصص اپ همانطوراري از متخصصان اپیدمیولوژي هشدار داده بودند، بد عمل نکرده است.  آنگونه که بسی
ایفا ی  اساس  جلوگیري از قرنطینه سراسري، نقشی در صورت    ،هاهیتوص  نیا  يبه اجرا  ازین  بهآگاهانه مردم    رفتنیکردند، پذ  دیتأک  سوئد  ریلوفون، نخست وز

 است.   هفتهمردم و متخصصان بهداشت ن نیدر اعتماد ب رویکردي نیچن تی. موفقکرده است

مقابله با   يبرا يسوئد کردیوجود، رو  ن یا با. باشدمی  کیاستراتژ يهاو کنترل  ی کیزیفاصله ف  تیرعا ياز شهروندان قابل اعتماد برا ی بی، ترکيسوئد  مدل
خود را جدا   ت یکه جمع  یی که کشورها  ی کند در حال  ي ریجلوگ  ير یگهمه  يسوئد از امواج بعد   رودمی خواهد بود. انتظار    غیر قابل قبول  ی بحران مدت

، از  میبرس  دیجد  ی عیطب  تیوضع  کی به    میاگر بخواه،  نایرا  ی ج  کلی، ماسوئد   ياضطرار  يهابرنامه  ریمدبه گفته    هستند.  ریپذبیاند همچنان آسکرده
 . ددهی را نشان م  ندهیمدل آ کیسوئد   ،جهات ياریبس

 
 

 نمایش داده شده است.  نفر  1000 هر ازاي   به روزانه 19کویید  تعداد تست

 

 
 

   .است نفر میلیون هر در  شده تأیید   19جدید کویید  مورد آمارروزانه
 

 
  

 



 

۶٩٣ 
 

کویید    هر   در  شده  انجام   آزمایشات است  داده   نشان  شده  تایید   19مورد  مقدار    .شده 
الزم به ذکر  .  شده می باشد   تایید   موارد   تعداد  بر   آزمایشات   تعداد بدست آمده از تقسیم

 .کنند نمی  گزارش روزانه صورت به  را ها داده   گزارش کشورها است که همه

 .است شده داده نشان نفر میلیون هر ازاي به 19کویید  جدید  روزانه شده تأیید  مرگ
  تعداد   است  ممکن   مرگ   علت  تعیین  در  موجود  هاي  چالش  و  محدود  بدلیل آزمایش

 .نباشد  19کویید  از  ناشی هاي مرگ از  دقیق  تعداد یک  شده، تأیید   هاي مرگ

 
 
 

 
الزم به ذکر است    . 19کویید  ي ریموارد در حال وقوع همه گ، )CFR( رینرخ مرگ و م 

  ي ماریب   ری خطر مرگ و م  يبرا  یفیضع  اریمع  CFR،  ریهمه گ  ي ماریب  ک ی  وع یش  یدر ط
 است.

 

 

 
 
مقدار میانگین از    است.  روزانه که مثبت نشان داده شده  19کویید    يشهای آزما  نیانگیم

تعداد آزما  د ییتعداد موارد تا  می تقس به صورت درصد  آید که  بدست می  شاتیشده بر 
 . است شده انیب
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