
تم التحقق منه من قبل MedComm - وهو

نادي توعية تابع لجمعية طالب كلية الطب في

جامعة ماكجيل.

ال يُقصد بهذا المحتوى أن يكون بديًال عن المشورة أو الرعاية المهنية. يجب دائًما السعي للحصول عىل خدمات أخصائيي في المجال الطبي أو غيره من مقدمي الرعاية الصحية المؤهلين فيما يتعلق باألسئلة التي قد تكون لديك.

ال يزال لديك أسئلة؟ هذا أمر عادي. اكتشف(ي) مزيد من المعلومات في العيادة الصحية

المحلية، أو المستشفى المحلي أو من خالل زيارة صفحة األسئلة واألجوبة الخاصة بمنظمة

.https://bit.ly/3KXDyDz :الصحة العالمية هنا

أسئلتك حول الكوفيد

لماذا تختلف القواعد في كندا عن باقي البلدان؟

نوع أنظمة الرعاية الصحية والضمان االجتماعي الموجودة: هل الرعاية الصحية مجانية ومتاحة للجميع، أم يتعين عىل الناس الدفع؟ هل
يحصل الناس عىل تعويض عن الدخل المفقود، أم يضطرون إىل العمل، حتى لو كانت هناك مخاطر صحية؟

عدد األشخاص الملقحين: هل تم تلقيح معظم الناس أم ال؟ هل هناك لقاحات كافية متاحة؟ ما مدى سهولة وصول الناس إليها؟

حجم القرارات السياسية والطبية المتخذة: هل العملية شفافة؟ هل ينصح العلماء واألطباء الحكومة؟ هل الحكومة مسؤولة أمام البرلمان؟

هل أحزاب المعارضة مشاركة؟

المواقف واألولويات التي لدى المجتمعات المختلفة: هل تميل أكثر جماعية أم فردية؟ هل تعطي األولوية للذهاب إىل العمل، فتح

المدارس، إبقاء معدل دخول المستشفى منخفًضا، أو غيرها من األمور؟

تختلف القواعد الخاصة بكوفيد-19 في كندا أحيانًا عن القواعد في البلدان األخرى. هذا ال يعني أّن كوفيد-19 غير مفهوم جيًدا - باألحرى، قد

تنظم المجتمعات استجاباتها بشكل مختلف.

 
تحدث االستجابات المختلفة لعدة أسباب معقدة، مثل:

 

 

 

 

هذه ليست سوى بعض األسباب التي قد تجعل القواعد مختلفة في كندا. في بعض

األحيان، قد تقوم الحكومات أو الجهات الفاعلة الخاصة بالتقليل من أهمية خطورة

كوفيد-19 من أجل مصالح سياسية أو مالية، عىل حساب الطب القائم عىل األدلة.

ال تعني القواعد المختلفة أّن كوفيد-19 هو مرض مختلف بين البلدان. عىل الرغم

من وجود متغيرات، يظل المرض نفسه ويساعد التلقيح في حماية األشخاص من

األعراض الشديدة والوفاة.
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https://bit.ly/3KXDyDz

