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رونددهای نوهودور، مشدن انددا های اکيولریدا  و      : 91 -کووید: ، پژوهشی با عنوان91-در پی همه گیری کووید

در اید  پدژوهش مید ان    . اقتصادی توسط شرکت مشاوره آکيولری، اقتصادی و مدیریتی ماهانا انجام شده اسدت 

کشور بررسی شده است و بر ای  اساس  951گروهوای سنی در برحسب تو یع  91 -مرگ و میر و ابتال به کووید

گروه سنی دسته بندی شده اند، تاثیر متغیرهای اقتصادی، جمعیتی و هرفیت های نظام سدالمت   5کشورها در 

بر می ان مرگ و میر و ابتال بررسی شده است به طوریکه تعداد سرانه تخت های بیمارستانی به عندوان شدا     

مت برای پاسخگویی به بحران، میانگی  س  نشانگر جمعیت در معدر   ردر مدرگ و سدرانه     هرفیت نظام سال

 .تولید نا ال  دا لی به عنوان شا   اقتصادی در نظر گرفته شده اند

 :اهن نتایج به شرح  یر است

 51و( 95-91) کشدور در رده سدنی   95و ( 45-41)کشور در رده سنی  42،(42-42)کشور در رده سنی  91 -

سدا    22درصدد جمعیدت بداالی     29قرار دارند کده ( سا  به باال  22)و (  95-91)ر نی  در رده های سنی کشو

 .جمعیت جوان را تشکیل می دهند

نسدتت بده دیگدر     )جوامع سالمند (در کشورهای با میانگی  سنی باالتر91 -می ان مرگ و میر ناشی ا  کووید  -

عت شیوع به عوامل کاهش دهنده ابتالء، هميون فاصله گدااری  کشورها بیشتر است به عتارت دیگر هر مند سر

. اجتماعی و انجام آ مایشات تشخیصی پیشرفته بستگی دارد، اما کشورهایی با جمعیت سالمند آسدیب پایرترندد  

مورد مرگ بیشتر در هدر   9.5سا  باالتر ا  بقیه کشورهاست، شاهد  5به طوریکه کشوری که میانگی  سنی  آن 

 . نفر  واهد بودمیلیون  92

می ان مرگ و میر با سرح سرانه تولید نا ال  دا لی و تعداد سرانه تخت هدای بیمارسدتانی رابرده معکدوس      -

دارد به عتارت دیگر هرمه سرح سرانه تولید نا ال  دا لی و تعداد سرانه تخت ها بیشتر باشد نرخ مرگ ومیدر  

موورد   01در سرانه تولید ناخالص داخلی با کاهش درصد افزایش  01نتایج نشان می دهد . کاهش می یابد

 .میلیون نفر مرتبط است 01مورد مرگ و میر به ازای هر  011مرگ و میر به ازای هر یک میلیون نفر یا 

نفر را به ا ای هر یک میلیون نفر نجات می دهد و  92نفر، جان  9222تخت بیمارستانی به ا ای هر  92اف ایش 

 .افریقایی و امریکای التی  بسیار آسیب پایرند در ای  رابره کشورهای

به طور موا ی، کشورها باید بی  سیاست های کاهش یا قرع  نجیره ابتالء که با هدف جلوگیری ا  ابتالء و مرگ 

. انسانوا است و دیگر سیاست های ضروری که برای کاهش آثار رکود اقتصادی وضع می شوند تعاد  برقرار کنند

فاصله گذاری اجتماعی نموی  حا  توسعه، به ویژه کشورهای کن درآمد و با درآمد متوسط،  در کشور های در



هميندی  اید    . تواند برای مدت طوالنی بدون آثار بالقوه بسیار مخرب اقتصادی به اجرا گذاشته شوود 

 کدارگران جدوان کده   . سیاست در کشورهای دارای بخش های ب رگ اقتصاد غیررسمی قابل پیاده سدا ی نیسدت  

محافظدت  . کمتر در معر  ابتال یا مرگ ناشی ا  ویروس هستند باید سریعتر اجا ه با گشت به کار داشته باشند

 .ا  سالمندان و افراد دارای شرایط  مینه ای که ریسک فوت در آنوا را اف ایش می دهد باید در اولویت قرار گیرند

ر ال م بدرای در ا تیدار قدرار دادن  ددمات     سیاست های قرنرینه برای گروه هدای در معدر   ردر و سدا وکا    

کشورها باید نسدتت بده پیداده سدا ی و گسدترا برنامده هدایی بدرای         . وکاالهای مورد نیا       پیش بینی شود

کسب وکارها به هنگام شروع فعالیت باید ا  مالحظاتی در  صوص ندرخ  . محافظت مشاغل و درآمدها اقدام کنند

همانند دوران بحران اقتصادی، یارانه دسدتم د  . تامی  اجتماعی بر وردار شوندهای مالیات، عوار  و حق بیمه 

در سرح فردی، گسترا طرح های حمایت اجتمداعی و بیمده بیکداری ضدروری     . می تواند نقش مثتتی ایفا کند

و همينی  در  بلند مدت، دولت ها . بدی  منظور ال م است شرایط مالی انعراف پایر در پیش گرفته شود. است

جوامع ال م است در سرح وسیع آنيه رخ داده را به دقت بررسی و اصالحات بجا مانده و راهوای نرفتده را بدرای   

را بده نحدوی کده بدرای آیندده، ا        بهبود عملکرد و گسترش پوشش درمانی و سیستم حمایت اجتماعی

اسدت اسدتفاده ا  نتدایج اید       امیدد . آمادگی بیشتری برای مواجوه با شرایط مشابه بر وردار باشد معرفی کنندد 

 .پژوهش در مدیریت بحران کرونا، مفید فایده گردد

 

 

 

 


