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متأس��فانه در طول بیش از دو سال گذشته، پاندمی کرونا به 
ش��کلی گس��ترده بار بیماری ها را افزوده  است. عمده افراد مبتال 
به اش��کال ش��دید و مرگبار ای��ن بیماری را س��المندان و دارای 
بیماری های زمینه ای تش��کیل می دهن��د و قطعاً امید به زندگی 
عمومی در کش��ورها کاهش قابل مالحظه ای یافته  است. اگرچه 
این کاهش در تمامی کش��ورها یکسان نبوده اما به نظر می رسد 
اثرات س��ریع این بیماری توانسته  باشد در بعضی کشورها حتی 
بیش از چند سال این شاخص را کاهش دهد]1.2[. البته همزمان 
هزینه های درمانی نیز به شدت افزایش یافته و فشار سنگینی بر 

مردم، دولت ها و صندوق های بیمه ای وارد شده  است]3.4[.
اما س��وال مش��خص آن اس��ت که بعد از پاندمی، اثرات این 
بیم��اری بر امی��د به زندگ��ی و هزینه های درمان��ی چه خواهد 
بود؟ از یک زاویه ممکن اس��ت چنین برداش��ت ش��ود که کرونا 
یک انتخاب طبیعی داش��ته و افراد سالمند و دارای بیماری های 
زمینه ای سریع تر فوت کرده اند و بعد از عبور از موج های متوالی 
ای��ن عفون��ت، افراد س��الم تر و جوان تر باقی خواهن��د ماند و در 
نتیجه امید به زندگی افزایش خواهد یافت و هزینه های سالمت 
کاهش می یابد. به عبارتی ش��اید کسانی که بیماری های مزمن و 
ناتوان کننده داشته اند به دلیل ابتال به کرونا زودتر از بین رفته اند 
و در نتیج��ه جامعه بعد از پاندمی س��الم تر و دارای  بیماری های 

زمینه ای کمتری باشد. 
در صورت درست بودن این فرضیه، انتظار می رود در بلندمدت 
امی��د به زندگی جامعه به صورت تجمعی تغییر قابل مالحظه ای 
نداش��ته  باشد. به عبارتی کاهش طول عمر انسان ها در سال های 
پاندمی با یک جهش بعد از آن همراه ش��ده و اثرات یکدیگر را تا 

حدودی خنثی کنند.
اما در مقابل ای��ن فرضیه، نگاه دیگری نیز روز به روز تقویت 
می ش��ود. اگر کرونا اثرات بلندمدتی بر س��المت داش��ته  باش��د 
و خ��ود زمینه ب��روز بیماری های مزمن را افزای��ش دهد، در این 
صورت نمی توان به سادگی پیش بینی دقیقی از امید به زندگی و 

هزینه های سالمت داشت]5[.
اگرچه برای نتیجه گیری زود اس��ت اما به نظر می رسد افراد 
مبت��ال به کرون��ا ممکن اس��ت در میان م��دت و بلندمدت دچار 
بیماری-ه��ای ناتوان کننده و آزاردهنده ای ش��وند که س��المت 
عمومی ایشان و جامعه را تهدید کند. مشخص شده که افسردگی، 
اضطراب و دیگیر بیماری های روان در درصد قابل مالحظه ای از 
مبتالی��ان به کرونا، حتی در اش��کال خفیف ابتال به این بیماری، 
ایجاد می-ش��ود که البته درمورد مدت ادامه بیماری های عارض 
ش��ده هنوز نمی توان قضاوت دقیقی داش��ت]6[. چنین یافته ای 
درمورد بیماری های قلبی و عروقی، روماتولوژیک و حتی س��ایر 
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بیماری های متابولیک نیز گزارش شده و درمورد دالیل احتمالی 
بروز بحث های گسترده ای وجود دارد]7[.

حتی به نظر می رس��د اث��رات منفی پاندمی ب��ر اقتصاد کل 
جامعه و به خصوص دهک های پایین و همچنین بر محیط زیست 
قاب��ل مالحظه بوده و به صورت غیرمس��تقیم نیز می تواند اثرات 
مخربی بر س��المت داشته  باشد]8[. به عبارتی اگر پاندمی کرونا 
رش��د اقتصادی دنیا را به صورت قاب��ل مالحظه ای کاهش دهد 
و ی��ا گرمایش زمین را تس��ریع کند، قطعاً در س��ال های بعد از 
پاندمی منابع تخصیصی به سالمت کاهش خواهد یافت و تاثیرات 
قابل مالحظه ای به خصوص بر کشورهای فقیر و اقشار کم درآمد 

خواهد گذاشت.
باتوجه به این توضیحات، پیش بین��ی اثرات بلندمدت کرونا 
بر س��المت و هزینه های آن به س��ادگی و دقت میس��ر نیست و 
برای قضاوت بهتر نیاز به گذش��ت زمان و دسترس��ی بیش��تر به 
اطالعات اس��ت. بنابراین اهتمام کافی به انجام مطالعات طولی و 
دنبال کردن افراد مبتال به کرونا از اولویت های تحقیقاتی است که 
انتظار می رود در کشور بیش از گذشته به انجام این گونه مطالعات 

اقدام شود.

تأييديه اخالقي: مقاله حاضر از نوع س��رمقاله اس��ت و نی��ازی به اخذ کد 
اخالق نیست.

تعارض منافع: نويسنده هیچ گونه تعارض منافعی را اعالم نکرده است.
منابع مالي: موردی گزارش نشده است. 

References
1. Islam N, Jdanov DA, Shkolnikov VM, Khunti K, Kawachi 

I, White M, et al. Effects of covid-19 pandemic on life 

expectancy and premature mortality in 2020: time series 
analysis in 37 countries. BMJ. 2021;375:e066768. doi: 
10.1136/bmj-2021-066768.

2. Marois G, Muttarak R, Scherbov S. Assessing the 
potential impact of COVID-19 on life expectancy. PLoS 
One. 2020;15(9):e0238678. doi: 10.1371/journal.
pone.0238678.

3. Chua K-P, Conti RM, Becker NV. Assessment of Out-of-
Pocket Spending for COVID-19 Hospitalizations in the 
US in 2020. JAMA Netw Open. 2021;4(10):e2129894-e. 
doi: 10.1001/jamanetworkopen.2021.29894.

4. Cutler D. How will COVID-19 affect the health care 
economy?. JAMA Health Forum. 2020;1(4):e200419. 
doi: 10.1001/jamahealthforum.2020.0419.

5. Higgins V, Sohaei D, Diamandis EP, Prassas I. COVID-19: 
from an acute to chronic disease? Potential long-term health 
consequences. Crit Rev Clin Lab Sci. 2021;58(5):297-
310. doi: 10.1080/10408363.2020.1860895.

6. Mazza MG, De Lorenzo R, Conte C, Poletti S, Vai B, 
Bollettini I, et al. Anxiety and depression in COVID-19 
survivors: Role of inflammatory and clinical predictors. 
Brain Behav Immun. 2020;89:594-600. doi: 10.1016/j.
bbi.2020.07.037.

7. Becker RC. Anticipating the long-term cardiovascular 
effects of COVID-19. J Thromb Thrombolysis. 
2020;50(3):512-24. doi: 10.1007/s11239-020-02266-6.

8. Malliet P, Reynès F, Landa G, Hamdi-Cherif M, Saussay 
A. Assessing short-term and long-term economic and 
environmental effects of the COVID-19 crisis in France. 
Environ Resour Econ (Dordr). 2020;76(4):867-83. doi: 

10.1007/s10640-020-00488-z.

http://doi.org/10.1136/bmj-2021-066768
http://doi.org/10.1371/journal.pone.0238678
http://doi.org/10.1371/journal.pone.0238678
http://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.29894
http://doi.org/10.1001/jamahealthforum.2020.0419
http://doi.org/10.1016/j.bbi.2020.07.037
http://doi.org/10.1016/j.bbi.2020.07.037
http://doi.org/10.1007/s11239-020-02266-6
http://doi.org/1.	Alipour F, Rafie H, Aliyar A, Bahrami M. Development and Validation of a Short Form Questionnaire to Measuring Wife Abuse. Social Welfare. 2019;19(72):131-54. doi: 10.29252/refahj.19.72.131.

