
 

 

 

 (.COVID19)حول التجربة السويدية في التعامل مع جائحة كورونا الجدل 

 

 

- ستوكهولم –دمحم الكحط 

 :مقدمة

كان العالم مشغوالً في إيجاد عالج لمرض السرطان الذي أنتشر في العالم بشكل كبير والذي خسرت 

اع ضد مرض السرطان الصرهذا البشرية بسببه اآلالف من المواطنين بعد معاناة كبيرة، وفي خضم 

جائحة فايروس منذ ظهور جاءت جائحة كورونا لتضيف مصاعب جدية وخطيرة على البشرية جمعاء، و

مناعة "التعايش مع الفايروس أو ما يسمى وأنتشاره ، تفردت السويد بسياسة خاصة هي  91-كوفيد

 االصابات والضحاياأن وجدت ارتفاع عدة تركتها بعد  لمواجهة الجائحة، ورغم أن دوال "القطيع

لتعامل مثار جدل ونقاش واسعين في السويد ، وكان هذا اهاتبعتالسويد  ال تزالفكالمملكة المتحدة، 

 معدل، فالنتائج االحصائية تشير الى أن السويد تحتل اآلن على عدة مستويات علمية وسياسية وخارجها

الة مؤكدة من اإلصابة بالفيروس التاجي ح 00555أكثر من  كتابة التقرير، فقد سجلت حتى مرتفعوفيات 

 .، في بلد عدد سكانه عشرة ماليين فقطحالة وفاة 0555أكثر من و

التدابير الطوعية المتعلقة بالتباعد االجتماعي ووسائل  اتخاذأن استراتيجية السويد لمواجهة الفايروس هو 

 .النظافة األساسية، دون تعطيل الحياة الطبيعية

وأمام هذه التجربة ، ة العالمية، من تعليق اآلمال على أتباع سياسة مناعة القطيعوحذرت منظمة الصح

في السويد، من الذين يتابعون هذا الشأن وطرحنا  االختصاصيينونتائجها التقينا ببعض األطباء العراقيين 

 .مشكوريننا عليها واألسئلة التالية، وأجاب عليهم

يمون وتحكمون عليها بعد األرقام العالية نسبياً ماهي نتائج التجربة السويدية وكيف تق  -

لإلصابات والوفيات في السويد مقارنة مع الدول األخرى حيث تم تأكيد أن السويد هي األعلى 

 .بالوفيات نسبياً عالمياً جراء تفشي فايروس كورونا

 إعادة دراسة موقف رئيس هيئة مستشاري الدولة لشؤون األوبئة عالم الوبائيات تهل تم -

؟، كونها واجهت ...، من النواحي االجتماعية واالقتصادية والطبية(تيغنيل أندش)السويدي 

 .األنتقادات من عدة جهات دولية

 ؟....ماهي الرؤيا العلمية للمستقبل بخصوص الجائحة -

 ؟...كيف هي اإلجراءات المستقبلية للوقاية والعالج من الجائحة -

 .لسويدي والعراقيهل من كلمة ترغبون بتوجيهها للمجتمع ا -

 

في مستشفى  والباطنية الدكتور االستشاري فارس الخليلي إخصائي القلب اجابات

 .في ستوكهولم "صوفياهمت"



 
ات التي على ضوئها تم تقييم وضع السويد الصحي بخصوص الفايروس، يال أتفق مع االحصائ -

علمياً، يمكن التأكيد رسمياً أسبوع واحد وتم التقييم على ضوئه وهذا غير دقيق  أرقامفهم أخذوا 

والوفيات وهذا مؤكد، ولهذا أسبابه لكن ال يعني ان سياسة  باإلصاباتبأن السويد أكثر من جيرانها 

السويد كانت فاشلة في مواجهة الجائحة، فلكل بلد ظروفه ووضعه الصحي واالجتماعي، وال 

شفيات الكافية واألسرة واألطباء تاستعداد البلد الصحي وتوفر المس يجوز المقارنة بسهولة، مثال

 .والممرضات والممرضين والعاملين اآلخرين، ومدى االستثمار والتخصصات للجانب الصحي

 .هم نفوس السويد من مجموع عشرة ماليين ةمهاجرمن أصول  ا مواطنمليونهناك ففي السويد 

ايد االصابات، ولكنهم بريطانيا لم تفشل فيها التجربة، لكنهم خافوا من الفشل بعد تزوبخصوص 

اليوم يعودون الى سياسة التعايش مع الفايروس وكذلك دول عدة، ستطبق مبدأ السويد وهو 

 .التعايش مع المرض

فتح المطاعم  واستمرارلعمل ودعوة المواطنين للخروج الى السويد مع الفايروس فتعامل ا

بدالً من وويع الناس وأخافتهم، ترهو أفضل من أتباع االرشادات الصحية، األلتزام بوالمقاهي و

لسويد ظروفها للمواطنين، فحبس الناس خطأ، وا بينالجلوس في البيت مما يثير الجزع واألذية 

سرا وسوي طاليايأبشكل مفاجئ مع السواح العائدين من  وأنتقل ،خاصة، ولم تكن متهيئة للفايروس

التاكسي الذين نقلوا السائحين  سائقي بواسطة منهاطرق  بعدةوخالل أسبوعين أنتشر ، وفرنسا

ويعيشون في مجمعات خاصة بهم ودرجة  اصول مهاجرة ن معظمهم منوالعائدين، وهؤالء السائق

عدم االهتمام ل، وتتحمل الحكومة السويدية الفشل نتشار العدوىاالختالط عالية بينهم مما سهل ا

صحية الخاص وبدون رقابة سنة الى القطاع  90بدور رعاية كبار السن بعد أن حولتها قبل 

رة والوعي الصحي الكامل، توظف عاملين عديمي الخبصحيحة عليهم، وهذه الشركات الخاصة 

كبار بين  والوفيات اإلصابات ازديادمما سهل انتقال الفايروس لدور رعاية الكبار، وكانت النتيجة 

الوفيات بين كبار بحيث يبلغ حجم  .بشكل خاصوالمهاجرين وذوي االحتياجات الخاصة السن 

السن الذين يقطنون دار العجزة ثالثة أرباع المتوفين، منهم من اصول صومالية وسورية 

وعدم توعيتهم بلغاتهم األصلية، ولم تصل الى تجمعاتهم  ومن اسباب هذا الفشل. وعراقية

 .كالجوامع والكنائس وغيرها

 

يثبت علمياً بأنها  لم التيحجر الصحي، رفض فكرة الفقد  ،(تيغنيل أندش)السويدي للعالم بالنسبة  -

دراسة ، وتقييم آرائه يحتاج اأفضل، وفضل فكرة التعايش مع الفايروس، وهو عالم وليس سياسي

وليس اآلن، وربما تجربة السويد جيدة للسويد لكون . نتائج سنة لتقارن مع نتائج الدول األخرى



تجربة السويد غير ناجحة لدول  قد تكونلكن ، ويتبع إرشاداتها شعبها واع وملتزم ويثق بالحكومة

 . أخرى

ً فشيئاً، بمرور الزمن - ً الفايروسات تضعف شيئا  وهذا ،قدوم موجة جديدة أقوى يمكن، لكن علميا

جائز قبل أن يضعف ويتحول الى أنفلونزا عادية، والفايروس جديد لم يدرس حتى اآلن بشكل 

ً أن الذين يصابون يمكن ان يصابوا ال يمكن  ءالشيوهذا  ،لالمستقبفي  مرة أخرى كامل، علما

الشخص ربما ب لم يص إذا، والمشكلة ن، لعدم معرفتنا الكاملة بطبيعة هذا الفايروسالبت به اآل

 .تأتي الموجة األعنف ويتأذى أكثر من اآلخرين الذي سبق أن أصيبوا بالفايروس

ً العالجات  - استخدامه  قار عالج المالريا منعوحتى ع ،بل كلها تجارب ،حتى اآلنال توجد علميا

ية ودون التأكيد العلمي على فائدته، السويد حتى اآلن تستخدم المهدئات بالسويد ألضراره الجان في

 لهعطى تالى التهاب بكتيري وضع المريض تطور  وإذاكاأللفيدون والسوائل واالوكسجين، 

 .المضادات الحيوية

شركة  50عالمية وال يوجد لقاح علمي معتمد، وهناك اللقاحات حتى اآلن في مجال الدعاية اال -

عقار  ، لكن لألسف ليس هناك91تجري تجارب وتقول بأنها توصلت الى لقاح ضد فايروس كوفيد

 .كانون األولمعتمد من مجلة علمية رصينة، علينا االنتظار حتى  موثوق علمي

ممرضين قد ماتوا، وال يجب ان هذا فايروس خطير سريع االنتشار ومعد، فالعديد من األطباء وال -

بالحذر منه وخاصة يتطلب رعاية كبار السن، وعدم االقتراب  االستمراريستهان به، لذا علينا 

منهم، ونستمر بالتباعد االجتماعي وعدم التحية باليد والتالمس واالهتمام بالنظافة والبقاء بالبيت 

 .الشعور بالمرض دعن

 

 المستشفيات في يعمل، العيون وجراحة امراض في ريستشاا)) األعرجي،عبد الحسين . د

  ةاالوربي العيون طباءأ جمعية عضوة، سن50 من أكثر منذ ةالسويدي

  ((ورباأ شمال ودول ةالسويدي العيون طباءأ وجمعية

  
 والخالف التشابه أوجه هي وما الفيروس هذا حول ةالبسيط المعلومات بعض أبين ان ودبدءاً أ -

 هذا، لإلنفلونزا المسبب الفايروس الحصر وليس المثال سبيل على خرىاأل واعناأل وبين بينه

 MERS وفايروس الصين SARS 2002-2003فايروس مجموعة من متحور نوع الفايروس

 .5592-5595 عام ةالسعودي

 للمرض ةولياأل عراضاأل يخص فيما االنفلونزا فايروس عن الفايروس هذا يميز ما همأ من

 بشكل والتذوق الشم حاستي فقدان هو ،والسعال ىوالحم واالرهاق بالتعب الشعور ىال ةباإلضاف

الحضانة،  فترة طول الي ةباإلضاف ،االنفلونزا بفايروس ةاالصاب عند عليه هو مما ةحد شدأ

ً أيضو  .الجيني والتركيب الشكل في الخالفات بعض ا



 يتولون لذينا ينيالسياس مع سويديال الصحي الجهاز مرافق في العاملينبين  ةمزمنهنالك مشكلة  -

 وحياة صحةمع  مباشر  ثيرأوت تماس في هي لتيوا وخدماته الحيوي المرفق هذا ونؤش دارةإ

 نؤويتب لذينا وممثليها حزاباأل مختلف ومن الجهاز هذا دارةإ وكل من شغل ة،اليومي المواطن

 الخدمات وتقليل تقنينو قشفالت هدفها ،الجانب حاديةأ سياسات يمارسون غلبهمأ فظائالو هذه

 ةالطبي ةاالجهز كتوفير ،ةيسيئالر ةالطبي الخدمات ىحت تشمل حياناأل من كثير وفي ة،المقدم

 المستشفيات ومستلزمات متطلبات االعتبار بعين خذاأل دون من ةالطبي ةاالدوي ىحت وأ ةالمناسب

 صحابأ مشاركة دون من ،خيصالتش في خدمةالمست وأ ةالعالجي ةجهزاأل لهذه ةالصحي والمراكز

 يوميا منها يعانون لتيا والمشاكل وبالصعوبات الهام القطاع هذا بحاجات ىدرأ هم لذينا نأالش

 المنظومة بكامل واالرتقاء الصعوبات هذه لتجاوز ةالمناسب الحلول وضع بكيفية أعرف هم اضيأو

 .المنظومة هذه في قصوالن التقصير مواضع تكشفل كورونا فايروس حةئجا جاءتة، والصحي

 المتواضع ييأر حسب كانت البدء في ةالسويدي السلطات قبل من اتخذت لتيا االجراءات مجموعأن 

 نيسان/ابريل 51 في رسمي بتصريح بالخروج ةالعالمي ةالصح بمنظمة ادح مما فعال ةوناجع سليمة

ا يستجيبو ولم الغرور خذهمأ ،موراأل بزمام المتمسكين ان يظهر لكن ة،السويدي ةبالتجرب ةلإلشاد

  همئراوآ المصابين تستقبل لتيا االقسام في العاملين  من رفعت لتيا التقارير من لعديداو ،للنداءات

 المواد من يلزم ما بتوفير والوفيات االصابات عدد وارتفاع انتشار لمجابهة طرحوها لتيا ةالبناء

 في هم لذينوا الطبي الكادر من ءاً بد ،إلصاباتل المبكر التشخيص وأ الكشف عينات إلجراء ةالمطلوب

 ةالرعاي بيوت في السن كبار مع العاملين من وأ ةالسريع والحاالت االسعاف ردهات في يومي احتكاك

 الطبي الكادر عضاءأ بين االصابات في ةالزياد ىال أدى الضعف وهذا ،المسنين ودور ةاالجتماعي

 السن كبار رعاية دور  من عدد كبرأ في الوباء انتشار يف الرئيسي السبب كان وبالتالي الوسطي

 ولكنالقاتل،  الوباء هذه بسبب المتوفين من اضواي المصابين صفوف بين رقامألا كبرأ اشكلو لذينوا

 المحلي العام يأوالرة الصحاف لضغوط واستجابة ةقياسي ارقامأ والمتوفين المصابين عدادأ بلوغ بعد

 االجراءات من ىعلأ مستويات ىال االنتقال ضرورة عن والعالم جوارال دول في ونشر كتب وما

 في ةولؤالمس الجهات استجابت خيراأ ة،الوخيم وعواقبه الوباء انتشار سرعة من لحدا بغية ةيئالوقا

 صمته عن وخرج ،(تيغنيل أندش) السيد برئيسها متمثلة ئةاالوب ونؤلش الدوله مستشاري اسةئر

 وبالتالي ،قبل من اتخذت لتيا االجراءات مجموع في ظملحو ضعف هناك نكا نهأب وبوضوح شارأو

 اتحسن لمسنا ةخيراأل االيام وفي ،عالهأ ذكرته ما كل ىال مستندا والخلل الضعف مواقع شخص

 للتشخيص مصالأ من يلزم ما كل توفير في وكذلك والرقابية ئيةالوقا االجراءات مجموع في اظملحو

 المواطنين من يرغب من لكل الفحص جراءإ امكانية وكذلك ةوالصحي ةالطبي المرافق كل في المبكر

 .رراضت كثراأل والمناطق المدن في خاص وبشكل البالد رجاءأ مختلف في

 في والأ لتفاؤ هناك لكن ،بعد واضح بشكل تظهر لم االجراءات لهذه ةالحقيقي جئالنتا ان ورغم

 بدء عم الناس عامة من رتياحا هناك وثانيا ،ةالصحي المرافق كل في ةالطبي الكوادر نحن صفوفنا

 .المرض انتشار من للحد ةاالستثنائي االجراءات تطبيق

 مرافق كل شلو ضرر من لحقهأ ما كل رغم الوباء هذا ان فاعتقد للمستقبل ةالعلمي ياؤالر عن اما -

 كل لىع الجهود ، لكنه وحدرواحاأل في ةالكثير واالصابات ةواالقتصادي ةاالجتماعي الحياة

 عن واالبتعاد كوارث كذاه مثل اخطار لمجابهة الجدي التعاون في ةوالعالمي ةالمحلي المستويات

 وما هأنقر ما هو ذلك لىع دليل وخير وسالمته وصحته االنسان حساب لىع ةالسياسي المزايدات

 مختلف في ةجيوالعال البحثية المراكز بين مشترك تعاون من ةواسبوعي يومية تقارير من تصلنا



 عراضاأل من ىاالدن والحد ةالعالجي ةالقدر من ةعالي وبنسبة حقيقي بعالج للخروج العالم نحاءأ

 ويختلف الدول جميع وفي ،له ةبحاج هم من لكل اليد متناول في ليكون توفيره اضيأو ةالجانبي

 نجاعتها نسبة صلت لم الغالب في لتيوا ةالمطروح ةدوياأل من ناآل ىحت توفر ما كل عن جذريا

 المصابين من قليل غير لعدد هائاعطا من تمنع ةكثير ةجانبي عراضأ لها وأ ،ةعالي مستويات ىال

 . ةالجانبي عراضاأل تلك بسب حاالتهم تدهور من خوفا لكوذ

 لقاح إليجاد ةومتعاون ومجتمعة منفردة البحثية المراكز ىمستو لىع تبذل جاده جهود هناك لكوكذ

 .ىخرأ مرة المرض انتشار نم للحد ناجع

 بعد ومن الفتاك الفايروس لهذا جذري عالج جدا قريبا تيأوي الإ ليس وقت مسالة نهاإ جازما اعتقد -

 .مستقبال ةاالصاب لعدم والضامن المطلوب اللقاح بقليل ذلك

 لالعاج والشفاء ةوالسالم ةبالصح لهم ةالقلبي تمنياتي هي الكرام شعبنا ألبناء ةخيراأل كلمتي -

 ةالشخصي ةالوقاي اجراءات ولؤومس دقيق بشكل ايطبقو ان الجميع لىع ىتمنوأ.. للمصابين

 لىع كيدأالت شيء كل وقبل اوال وطبعا ةالمكتظ المناطق عن واالبتعاد الجميع لدي ةالمعروف

 .بهم يحيط ما كل ونظافة ةالشخصي ةالنظاف

 

 :فرجفاضل لقاء مع الدكتور أنمار 

 سناناأل وجراحة زراعة اختصاص ،(٣٩٩١) بغداد جامعة من ناالسنا وجراحة طب))

 .((٠٢٢ كارولينسكا

 
 

اسابيع  ولعدةالدليل ان السويد . ثبتت عدم نجاحهاأكورونا  جائحةالتجربة السويدية في مواجهة  -

 مأخوذةنسبة إلى عدد السكان  الوفياتالشهر الخامس هي أكثر دولة في العالم من ناحية  ولغاية

 .في األسبوع الواحد

ومن يتخذ مثل . (.في األصل مشتقة من الطب البيطري)اتخذت السويد استراتجية مناعة القطيع  -

من عدد السكان حتى يستطيع ايقاف % ٠٢هكذا استراتيجية سوف تكون لديه اصابات تفوق ال

 . حةئوالسيطرة على الجا

هو عبارة عن  covid19قدون بان ال كانوا يعت تيغنيل أندشوعلى رأسهم  هيئة الصحة العامة -

% 5.9كانت حساباتهم بان نسبة عدد الوفيات هي نفسها في األنفلونزا وهي ... انفالونزا خفيفة 

ولذلك وبدافع سياسي اقتصادي تبنوا سياسة مناعة القطيع، ولكن حقيقة ... من عدد االصابات

كورونا ليست . )نفالونزا الموسميةجائحة كورونا هي مغايرة جدا لما عليه من تلك في حالة اال

لحد االن في السويد النسبة ضعف ما ... من نسبة المصابين% 0من  أكثرانفالونزا ونسبة الوفاة 

 (.عليه في بقية العالم



ً  covid 19كورونا او  - ولكن الصين ودول  ،هي جائحة او مرض جديد لم يتم التعامل معه سابقا

تفشى بها المرض قبل السويد وتعاملوا معه بنجاح وبوقت أخرى مثل كوريا وتايوان واليابان 

من أخذ العبر والتعلم من تجربة مثل هكذا  تيغنيل أندشسريع، فكان من الجدير من السويد و 

 ،قريبة جغرافيا من السويد قد عملت وتعلمت من تجربة الدول التي سبقتها دول، فتجد دوال

على سياسة إغالق المجتمعات كليا قد  اعتمدتوفلندا مثل النرويج والدنمارك  فنالحظ اآلن دوال

 .تالشى بها المرض وهم االن في طور فتح المجتمع تدريجيا

استراتيجية جائحة كورونا الناجحة والمأخوذة من دول نجحت في إيقاف انتشار المرض هي انه  -

في شهر  تيغنيل هذا ما اصر على تكذيبه)لديك في البدء انتشار سريع ومخيف في المجتمع 

ولكي يتم كسر هذه الموجة يجب أن يتم فرض ... ويسمى هذا االنتشار بالموجة األولى(... شباط

تباعد قسري للمجتمع، اي عزل تام للمجتمع، ويجب أن يتخذ بأسرع وقت ممكن من اكتشاف أول 

ت الحاالت، ومن بعد التأكد من أن حاالت اإلصابة في المجتمع بدأت باالنحسار، وتسجيل حاال

قليلة جداً، فسوف يتم فتح المجتمع تدريجيا حتى الوصول إلى الفتح الكلي، بعدها سوف تكون 

موجات ثانية أقل حدة من الموجة األولى، وتسمى موجات عنقودية صغيرة يتم معالجتها محليا، 

 ... صغير للمجتمع المحلي التي تظهر به هذه الموجة الثانية( جزئي)اي إغالق 

ن الوقت قد مضى ألتها، تم مراجعة استراتيجيتولم .. ء لم يعمل بها في السويدكل هذه األشيا -

على الرغم من تنبيهات حصلت من علماء وخبراء مرموقين . دةئوأصبح اغالق المجتمع عديم الفا

سوف تكون  تن الوفياأوب، حةالجائة لمكافحة خاطئتنتهج استراتيجية  هابان ،من داخل السويد

 اوعلى رأسه هيئة الصحة العامة في السويدلكن تمسك  ،كبار السنبين ص خوباألجدا عالية 

 . ثر على تغيير استراتيجية السويدأبرأيهم حال دون أن تكون لتلك اآلراء من ل نيتيغ أندش

ضد  اكتشاف لقاحنأمل أن ينجح في ، حةئالمجتمع العلمي العالمي وضع كل طاقته لمحاربة الجا -

ن باللقاح الذي يتم تطويره من وة تأخذ غالبا تقريبا سنتين ولكننا متفائلوهي عملية روتيني ،المرض

لكن ، كثر بقليلأو أشهر أ 5خالل  اومن المحتمل أن يكون جاهز Astra Zenicaقبل شركة 

وهو ان الفايروس  covid 19طباء اإليطاليين قبل عدة أيام يعطينا بعض االمل ضد األعالن من إ

وهذا ما يحدث لبعض الفيروسات عندما  ،طورته في األسابيع المنصرمةبفقدان الكثير من خ أبد

 . عليهم طفرات وراثية أتطر

، طويلة ولمدةفالتباعد االجتماعي يجب أن يستمر ، في المستقبل يجب أن نغير من عاداتنا كبشر

ون في و عندما نكأكل االهتمام بالصحة الشخصية مثال غسل اليدين قبل أن يتم لمس الوجه أو األو

ً  ويجب أن يكون قراراً ، عراض المرضأعدم مخالطة الذين لديهم ، وة غير صحيةئبي من  شخصيا

 . ميرالضمن  اقرارا نابع. عراض ان ال يختلط مع اآلخرينأالذي تظهر عليه 

لعالج الفيروسات فهو مجال يجب على البشرية وضع جهد أكبر لتطوير مضادات  بالنسبة -

كس ، عضد اي فيروس ومن ضمنهم األنفلونزا لحد االن اجا واحدا ناجعلم نجد عال ألننافيروسية 

 . والبكترياالفطريات 

ه يوميا ويجب رفع الوعي الصحي لدى جميع أفراد المجتمع وعدم الوثوق بما يقرؤ، كلمة أخيرة -

هذه  .يجب أن تكون جميع االخبار موثوقة بمصادر علمية قوية، في شبكات التواصل االجتماعي

ً تغحة سوف الجائ  .ير جميع ما نقوم به يوميا

 (.COVID19)حول التجربة السويدية في التعامل مع جائحة كورونا  :الدكتور وميض السماوي



 

 في الطبية ميةيكاداأل، خريج عاما 02 منذ السويد في عمل، يالعين جراحة في متخصص جراح طبيب

 والمجالت الصحف من لعدد علمي مراجع.  حديثة جراحية لمعدات ومطور باحث.  امتياز بدرجة موسكو

 .العلمية والمؤتمرات السويد في محاضر.  العالمية الطبية

لقد قامت الحكومة السويدية بتكليف الهيئة العامة للصحة في انشاء فريق من االختصاصيين : وميض. د

 االسويدي كان مخالف تيغنيل، األسلوب أندشفي علم األوبئة بتشكيل لجنة إلدارة األزمة برئاسة السيد 

. لتوجيهات خبراء األوبئة واألحصاء من دول العالم ياتقريبا لكل إرشادات الهيئة العالمية للصحة ومناف

وقد قامت فرضية فريق األزمة على اعتماد . بين مسألتين، الصحة واإلقتصاد تتأرجحبقيت الحكومة 

اجال أم آجال وسوف تتطور المناعة ضده ، اي بمعنى أن الوباء سوف ينتشر ع"مناعة القطيع"فرضية 

لم تكن إجراءات الدولة السويدية االحترازية بالمستوى المطلوب منذ االنطالقة وبعد إعالن الهيئة . طبيعيا

 .االعالمية للصحة حالة الطوارئ القصوى بأن الوباء أصبح عالمي

كان هناك نوع . بالحجر الطوعي لم تتم عملية االختبارات للمسافرين، وال فحصهم وكذلك عدم إرشادهم

من التساهل الواضح، والمعتمد اساسا على ارشادات تعقيم اليدين بالدرجة االولى، على الرغم من أن 

عشرات البحوث اثبتت انتشار الفيروس عبر رذاذ اللعاب بعد العطس والسعال، وهذا الفيروس له قابلية 

لم تنصح الهيئة بالكمامات، وبعدها . رجية لفترات طويلةعلى االنتشار وقابلية للتأقلم على األسطح الخا

بمدة طويلة أضافت اإلرشاد بالتباعد االجتماعي، ولكن التقصير األكبر كان بعدم إجراء فحوص طبية 

 .ميدانية كافية مثل ما حصل في بقية الدول التي نجحت في احتواء الوباء

االحتياطات الطبية الالزمة في المستشفيات ودور  المفاجأة الكبرى كانت عند اكتشاف النقص الكبير من

 .السويدي ، مع تخبط واضح في البيانات المنشورة على الموقع الرسميكبار السن

، كان االعتماد االساسي على وعي المواطن وشعوره ياالقتصادالنشاط الدولة السويدية لم تغلق 

. الطبية باإلرشاداتسيمة جدا في عدم االلتزام ولكن واقع الحياة كشف خروقات ج. بالمسؤولية االجتماعية

ماليين شخص مع ظروف سكنية  ٣٢السويد تتنعم بمساحة جغرافية كبيرة مع عدد نفوس يتجاوز بقليل 

 ااكتظاظ يذكر، عد المرفه دونالسكن  الشوارع، وعموماوفي نفس الوقت ال يوجد ازدحام كبير في  ،جيدة

 .دمون الجددبعض المناطق التي يتكاثر بها القا

الخاصة االحتياجات  ياألزمة الكبرى في السويد كانت في تفشي المرض في بيوت رعاية المسنين وذو

 .  األولى بالدرجة

وكذلك  ،من البيت عبر اإلنترنت يت الدولة السويدية كل العاملين القادرين على أداء واجبهم المهنوجه

واقع الحياة ان . ولكن هذه اإلجراءات لم تكن كافية. بعدغلقت الثانويات والجامعات إلكمال التدريس عن أ



ارتفاع عدد الوفيات  .الموسمية لألنفلونزاساس بسيط مشابه أالمواطن السويدي تعامل مع الوباء على 

الن وسائل حماية الطاقم الطبي كانت  ،دخلها في صراع جدلي مع النقابات المهنيةأحرج اداء الحكومة وأ

لى مشكلة كبيرة وهي انعدام الكفاءة المهنية لدى الموظفين العاملين في قطاع رعاية ضافة اإغير كافية 

 .ونقص كبير في مواد التعقيم ومعايير الصحة ،المسنين

ين في األوبئة يتيغنيل داخل السويد من خبراء سويد الخبير هناك الكثير من االعتراضات على سياسة

تعرضت لمجموعة من االنتقادات على المستوى العالمي كذلك  السويد .وعدد كبير من االطباء والباحثين

كبر لدرجة أهيئة الصحة العالمية وكذلك دول الجوار االسكندنافية التي تعاملت مع الوباء بحزم ومهنية  من

رقام ولكن األ. الزال هناك نوع من المماطلة في التحقيق وقراءة بيانات االحصاء. غلق حدودها مع السويد

خوخة يفقط بنسبة الش تفسيرهيات عالية جدا بالمقارنة لعدد النفوس وهذا األمر اليمكن وفنسبة  تتحدث عن

ولكن  ،البد أن يتم تحقيق كامل وشامل في المستقبل القريب .يات والشفافيةالوفو طريقة تسجيل أالعالية هنا 

 . لحد االن لم يتم ذلك بشكل مدقق ومهني

واها بعدما اثبتت الدراسات والبحوث من مختلف دول العالم اثبتت عدم جد القطيع مناعةفكرة  -

النسبة  الفيروس وهذهالمتقدم ان هناك نسبة ضئيلة من المصابين طوروا األجسام المضادة ضد 

إذ ال يتم اتمام مصطلح اللقاح القطيعي اال .  وهي بعيدة جدا عن التوقعات السويدية% ٧اقل من 

دراسات كورية وصينية نبهت لهذا األمر  .من السكان% ٠٢من تم تطوير المناعة عند أكثر  إذا

 .تم تجاهلها تماما الوباء ولكنبحكم اسبقيتهم الزمنية مع 

 .هناك نسبة من المتعافين الذين اصيبوا مرة ثانية بنفس الفيروس ولكن بنسب ضئيلة

للوصول إلى لقاح فعال  اآلن هناك سباق علمي كبير وتعاون فريد من نوعه بين مختبرات وجامعات العالم

منها في طور االختبارات السريرية  علمي، والبعضن مئة مشروع مهناك ما يزيد  .ضد الفيروس التاجي

 .لعدد من المتطوعين الثبات فعالية اللقاح وسالمة المريض من المضاعفات الجانبية

 ىالمرض المرض وتلقيحمل في استعمال مصل الدم من المتعافين من األعطت أبعض البحوث والدراسات 

ن كل متطوع يمكن أل ،الثمن ومحدود االنتشارباهظ ولكن هذا النوع من التلقيح  ،المضادة باألجسامالجدد 

 .كثرأأن يوفر جرعات كافية لثالثة أشخاص ال 

مما يعقد عملية تصنيع لقاح   هتم تحديد بعض الطفرات الوراثية في طويال وقدليبقى  ظهرالفيروس التاجي 

 .فضل عالج لحد االنأوتبقى الوقاية من المرض . ال ضد كل األصناف الجديدةفع

في غرف العناية  ٣٩كوفيد  فايروسال شك أن تراكم التجارب والبحوث العلمية قد سهل مهمة مكافحة  -

. الهلع والخوف االجتماعي الوفيات وكذلكوهذا سوف يقلل من  ،وعدد المتعافين بتزايد.  المركزة

.  ر مرات من فيروس األنفلونزا الموسميبعش يات أعلىوفخطير على صحة االنسان مع نسبة الفيروس 

 .سنة ٧٢يات من ضمن فئة المرضى الذين تجاوزوا الوفمن % ٩٢تحليل البيانات السويدية اظهر ان 

هناك عدد من الحاالت المرضية التي ترفع درجة االصابة الخطيرة بالفيروس التاجي مثل االمراض 

وكذلك المرضى بعد زراعة ، المناعة والسرطانجهاز  الدم ومرضى السكري وضغطمزمنة كداء ال

أضيفت للقائمة البدانة مثال  واآلن ،ية فئة عمريةأاثبت الفيروس التاجي انه قد يصيب .  عضاءاأل

 .والسيدات الحوامل



لعظمى سوف تشعر الغالبية ا.  غلب سكان العالم مع مرور الزمنأ لهذا الفيروسسوف يتعرض  -

الهدف األساسي . من السكان% ٠٢نسبة عالية حوالي  عالمات وهذهو حتى دون أي أعراض طفيفة أب

للتمكن من تقديم الخدمات  ،ن هو حماية األشخاص المعرضين للخطر أكثر من غيرهم بالدرجة األولىاآل

زمة االحتقان في قاعات أادي عبر تحديد نسبة االنتشار لتف حياتهم وذلكوانقاذ  ،الطبية بشكل محترف

 . العناية المركزة

الكمامة  وارتداءعامة في منع انتشار الفيروس عبر التعقيم المستمر ومسؤولية شخصية  عليهكل فرد 

على كل فرد ان يتعامل مع المجتمع بشعور المسؤولية الناضجة ويتصرف ، وكذلك التباعد االجتماعي

 .تشارهكأنه يحمل الفيروس التاجي ويمنع ان

من . خبار اإلشاعةأخبار واإلرشاد الصحي عبر الصفحات الرصينة وتجنب متابعة األوضرورة 

 . الضروري التأكد على الرعاية الصحية والتعاون والتكافل االجتماعي لتجاوز هذه المحنة االنسانية

وكذلك الحذر من  ،الحذر والوقاية الذكية عن طريق التوعية الصحية العامة وتجنب نقل الوباء للمسنين

االلتزام التام . العادات والتقاليد االجتماعية التي ساعدت على تفشي المرض في دول جنوب أوروبا مثال

 .الطبية العلمية وتجنب كل الخرافات التي تروج عبر بعض رجال الدين باإلرشادات

ن وال لقاح الج فعال لحد اآلوال يوجد ع ،عمار واألديانالوباء عابر لكل القارات وكل المجتمعات وكل األ

ومع تطور طرق  ،البد العلم ان ينتصر في هذا الصراع بعد تكافل المؤسسات البحثية في العالم تام، ولكن

زمنية نسبيا قصيرة وتكلفة معقولة  مبكرا بفترةن التي تسهل باكتشاف الفيروس التاجي الفحص السريعة اآل

 . دقة عالية عم

علمية تنصح بتقوية جهاز المناعة الطبيعية مع التغذية الصحية الجيدة وتناول بعض البحوث والدراسات ال

 .عنصر الزنكوالفيتامينات من فيتامين سي ودال ومجموعة فيتامينات بي 

تأجيل مع .  المناعة ا فيضعف تسببمرور الزمن ب ألنها وتجنب األخبار السلبية واالرهاق وقلة النوم 

 .التجنب الكلي للسفر والسياحة االنومل االنتظار إلى وقت آخرالعمليات الجراحية التي تتح


