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 ویروس کرونا: ایرلند، یک جزیره با دو نرخ مرگ و میر بسیار متفاوت

 یشمالایرلند دو سوم این مقدار در  ،ایرلندجمهوری در  COVID-19 دهند که نرخ مرگ و میراطالعات نشان می

 .است

 «مدرسه توسعه پایدار» تیم داوطلبین است که توسط «imesTrish I» ر مجلهدای از مقاله زیر ترجمه ،متن نای
(sdschool.ir) اقتصادی بحران کرونا در سطح -با ابعاد اجتماعی پژوهانسیاستمندان و ، عالقهو به جهت آشنایی محققان

. انتشار این گذاری بهتر در داخل کشور عزیزمان، ترجمه شده استهای آن برای سیاستآموختهگیری از درسجهانی و بهره
توانید ، میرای مطالعه بقیه مقاالت از این دستسویی و تائید تمام نظرات نگارندگان مقاله نیست. ببه معنی هم« مدرسه توسعه پایدار»مقاله توسط 

 : به وبسایت مدرسه توسعه پایدار، بخش منابع، مراجعه کنید. دسترسی به این مقاله و نشر آن، برای اهداف غیرتجاری، رایگان است

Coronavirus: Ireland is one island with two very different death 
rates. 

Source: www.irishtimes.com/opinion/coronavirus-ireland-is-one-island-with-two-very-different-death-

rates-1.4234353 

   2020 می 3 – "یکائیل تاملینسوم " :هنویسند

 محمد مهدی فدوی، دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران مترجم:

 
  Aidan Crawley/EPA :شود. عکاسروی آن دیده می COVID-19 که هشدار سالمت عمومی در مورد  گذردشرح عکس: دوچرخه سواری از ایستگاه اتوبوسی در دوبلین می

 

http://sdschool.ir/
http://www.irishtimes.com/opinion/coronavirus-ireland-is-one-island-with-two-very-different-death-rates-1.4234353
http://www.irishtimes.com/opinion/coronavirus-ireland-is-one-island-with-two-very-different-death-rates-1.4234353
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 [مترجم مقدمه توضیحی مهم]

 پروفسور بازنشسته سیاست اجتماعی دانشگاه کوئینز بلفاست است.، Michael Tomlinso  قای دکترآ، نویسنده مقاله*
 زیرهج مساحت از ششمپنج. استشده واقع اروپا قاره غربشمال در ایرلند، جزیره در که است دوبلین پایتختی به کشوری نام( Ireland) ایرلند جمهوری*

 .نشود اشتباه شمالی ایرلند با تا شودمی خوانده جنوبی ایرلند نام با گاهی کشور این. دارد تعلق جنوبی ایرلند به ایرلند،
 جزیره غرب در و ایرلند جزیره شرقی شمال در است ایمنطقه( Tuaisceart Éireann: ایرلندی به ،Northern Ireland: انگلیسی به) شمالی ایرلند*

 و هاانتخابات در آن مردم اما. است کرسی ۹0 با مستقل پارلمان یک دارای سیاسی نظر از شمالی ایرلند .آیدمی حساب به بریتانیا از بخشی که بریتانیا
 . است گرفته قرار بلفاست در استورمونت نام به محلی در شمالی ایرلند پارلمان. کنندمی شرکت نیز بریتانیا سراسری هایپرسیهمه

 

سیاست های سالمت عمومی برای مبارزه در جزیره ایرلند موجود است.  COVID-19اکنون مدارک محکمی از دو نرخ  مرگ و میر 

 دمیولوژیکواحد اپی یک زاایرلند در مورد توان نمیدیگر به شکلی که ؛ با بیماری در هر سمت مرز نتایج متفاوتی را به وجود آورده است

 همگون سخن گفت.

وافق خروج ره به تبرگزیت اشا :مترجم]یتگزرِبِ هایبه پروتکل ،واحد ه عنوان یک محدوده اپیدمیولوژیک، ایده جزیره ایرلند بترپیش

  :مترجم] وارادکارلئو  ،یست و سوم ماه مارسباما در  ها، گوسفندان و غذای تازه تعلق داشت.درباره گله [بریتانیا از اتحادیه اروپا دارد

و  داد تعمیمنیز  1۹-کووید این ایده را به بیماری [2017 سال ژوئنایرلند از  دولت در دفاع وزیر عنوان به پزشک و سیاستمدار ایرلندی

احد وایرلند شمالی و این حقیقت را که ما یک جزیره  وضوعمن م"گفت:  بوریس جانسون ،بریتانیااشاره به یک مکالمه با وزیر خارجه با 

 -جنوب شمال و-هستیم. من با او در زمینه اینکه ما اپیدمیولوژیک او رساندم. از بسیاری از جهات ما یک واحد سمع و نظربه هستیم را 

 ."موافقت کردم ،باید اقداماتمان را تا حد ممکن یکسان کنیم

رویکردهای ند لهای بریتانیا و ایر؛ هنگامی که دولترس پدیدار شددر سه هفته اول ماایرلند  جمهوریو  یشمالایرلند تفاوت اصلی میان 

 ها و دیگر اقدامات مربوط به قرنطینه اتخاذ کردند.ها، تعطیلی مدارس و دانشگاهییامتفاوتی را درباره لغو گردهم

اما تفاوت سیاستگذاری اصلی در  ؛های سیاسی در شمال شدتفاوت به ویژه در بخش تعطیلی مدارس، باعث به وجود آمدن اختالف

مرحله نگهداری  :مترجم]به پایان رسیده است "مرحله نگهداری"اعالم کرد که ؛ هنگامی که بریتانیا معلوم شد وازدهم ماه مارسد

(Contain Phase )نه کردنشانقرنطی ،در سطح ملی با استفاده از شناسایی افراد آلوده یروس کروناو انتشاربرای جلوگیری از  یتالش 

ارتباطات  و ردگیری 1ها شدعمدتا محدود به بیمارستان ،تشخیصی کرونا یهاو به همین دلیل تست  [بودها در بیمارستان و درمان آن

ویژه  مراقبت یهاها و ظرفیت بخشه صورت کامل بر مدیریت بیمارستانتقریبا ب ،هاسیاستاینجا به بعد از افراد آلوده کنار گذاشته شد. 

 متمرکز شد.

های وشرهای افراد آلوده از طریق و ردگیری تماس تست ،اه مارسمدولت ایرلند در جهت مخالف حرکت کرد. از اوایل  ،در همین حال

 برابر تشخیصی با نرخی حدود دو یهادر حال انجام تست ایرلندجمهوری  ،ارسمگسترش یافتند و در آخر ماه  محور-جامعه متعدد

 کرد.ها تاکید میانسانه صورت مکرر بر اولویت نجات جان ب ،دکتر هولوهانایرلند، جمهوری مسئول وزارت بهداشت بریتانیا بود. 
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بهداشت  شد که وزارت مشخصهای تشخیصی در ایرلند شمالی به کار گرفته شدند و تستتری در خصوص سختگیرانههای سیاست

. کندا کنترل میردسترسی به تجهیزات محافظتی در کل انگلستان  و نیزتشخیصی  یهاتمربوط به تس امور ،مرکزیبه طور انگلستان 

قرار   NHS111تا آخر فوریه تحت پوشش خط امداد رسانی  یالشمایرلند عالم کرده بود که مردم در اوزیر بهداشت رابین سوان 

 خواهند گرفت.

 میلیون نفر جمعیت یبه ازا 19-وویدکاز  مرگ ناشی

 
 

 میلیون نفر جمعیت یبه ازا 19-وویدکناشی  از بیمارستانی مرگ های میزان
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 تعهدات

درباره اصول و تعهد به  یبیانیه مهمکه  امضا رسیدبه ایرلند های سالمت شمال و جنوب آوریل میان دپارتمان 7در ای نامهتفاهم

 گذاریبه فاصلهند که هرگونه تغییر در اقدامات مربوط اهتوافق کرد اهانهخزارتو .رفتبه شمار میاطالعات و آمار  گذاریاشتراک

ن اما این بیانیه همچنی بگذارند. بادل نظرتکننده را به بحث و های اعمال شده در سفرها و دیگر اقدامات کنترلاجتماعی، محدودیت

 در مراحل مختلف پاسخ COVID-19 رایتسها در تفاوت" اشی ازن ،سمت مرزدو های متغیر به پاندمی در کند که پاسخمی نوانع

 ."است های بهداشت عمومیبه سیاست

اول وارد جمهوری و سپس وارد شمال شد؛ از این رو در قرنطینه  COVID-19است که بیماری  طور عملیاتی این به این معنیه ب

 ؟یعنی دو منطقه در مراحل متفاوت پاندمی است-جزیره دو واحد اپیدمیولوژیک شود گفت می در نهایتآیا تاخیر به وجود آمد. 

ایید ت سفر کرده بود. روز بعد از ستالفبِو با قطار به شده بود بلین ویک زن بود که وارد فرودگاه د COVID-19اولین مورد تایید شده 

ساعت فاصله اتفاق  24با  یوعشپس بنابر موارد تشخیص داده شده، خود را اعالم کرد.  یاولین مورد کرونا ،ایرلند این مورد، جمهوری

ریخی تا)نشده بود ثبت یشمالایرلند مرگی در  ،جدهم مارسهاما تا تاریخ  ؛بود ازدهم ماه مارسیافتاده است. اولین مرگ در جمهوری در 

میلیون  ءبه ازا 6/0 هجدهم مارس در شمال. نرخ مرگ و میر خام در (داشتوجود ثبت شده  مرگِ 2 ،مرزبخش جنوبی  ، دردر آنکه 

 توانیمیم ،های اولیهمرگ نیز زمان اولین مورد تایید شده کرونا و رحسبب بود. 6/0روز بعد در جمهوری  ،جمعیت بود و همین نرخنفر 

 .ه استاتفاق افتاد یهمزماننسبتا  یوعش ،در هر دو سمت مرز که بگوییم

 دکنتأکید می ویروس هارم برای جزیره سراسر در هماهنگ اقدامات لزوم بر ،شواهد

 ،با این وجود .آیدبه دست می COVID-19 امرگ های مرتبط ب، از اتخاذ شده ی متفاوتهاسیاست یامدهایپمدرک اصلی درباره 

بر یک پایه و اساس نیستند.  هاهمیشه در سرتاسر کشور ،بهداشتجهانی  سازمانبه  یآمار اعالم و شودیماعالم آماری که روزانه 

ر هر روز را دهای مربوط به بیماری اما برای مثال ایرلند، فرانسه و بلژیک تمام مرگ ،کندهای بیمارستانی را گزارش میبریتانیا مرگ

در این شرایط به حساب  COVID-19های مربوط به مرگ وع کم حساب کردننیک برای بریتانیا آورند که خودش، به شمار می

 آید.می

قابل دسترسی نیستند. اما این امکان وجود دارد که دوکار انجام  اهرسانه به راحتی از تیترهای روزانهقابل مقایسه در تمام ایرلند آمار 

روزانه در  زارشاتگرا در شمال به دست آورد و با همین آمار در  COVID-19های مربوط به اول اینکه آمار ثبت شده مرگ شود.

اده از این روش برخورد این است که فاست از معایب. (کامل نیست، با در نظر گرفتن این نکته که مورد دوم)دجمهوری مقایسه کر

 تر خواهند بود؛ همانطور که در نمودار نشان داده شده است. ه در شمال حداقل یک هفته از گزارشات روزانه عقباطالعات ثبت شد

 سنجش منسجم

های تنها مرگکردن مقیاس واقعی پاندمی، بلکه برای ارائه دادن یک سنجش منسجم، نه برای پنهانراه جایگزین این است که 

عداد ت شامل اکنون ،ایرلند جمهوری بهداشت عمومی انسژملی اور های مشاهده روزانه از تیمبیمارستانی را مقایسه کنیم. گزارش
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در های به علت تعداد باالی مرگسهمی که )گیردرصد آمار کلی روزانه را در بر مید 60حدود  یزیچکه  ستاهای بیمارستانی مرگ

 .(تر شدن هم هستمکدر حال  ،خانه

د. ندههای بیمارستانی را نشان میو همچنین مرگجنوب ایرلند برای شمال و را جمعیت نفر میلیون  یبه ازا و میر نرخ مرگ ،هانمودار

 است. ایرلند دو سوم همین نرخ در شمال ،نرخ مرگ و میر جمهوری ،در هر دو مثال

مدن نتایج به وجود آ منجر COVID-19دهد که تفاوت در نحوه مبارزه با است که ما داریم و به ما نشان میترین مدرکی روشن ،این

اما اکنون ایرادی ندارد که بگوییم نرخ باالتر مرگ و میر در شمال به  ؛. شاید این مورد با پیشرفت پاندمی تغییر کندشودمتفاوت می

 های افراد آلوده و کندتر بودن اجرای اقدامات مربوط به قرنطینهگیری تماسرد عدمهای تشخیصی انجام شده، علت کمتر بودن تست

 از طریق ویروسیکسان سازی اقدامات در سرتاسر جزیره برای تعقیب  بر لزوم، شواهداین است. ایرلند در جنوب در مقایسه با جمهوری 

 تاکید دارند. یورودنقاط تر در قوی های بهداشتیراقبتم وافراد آلوده  عامالتتردگیری  ،سطوح باالی تست


