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.McGill پزشکی

پرسش های دیگری هم دارید؟ این طبیعی است. اطالعات بیشتر را در کلینیک سالمت محل

خود، بیمارستان محل یا مراجعه به صفحه پرسش و پاسخ سازمان بهداشت جهانی به

.https://bit.ly/3KXDyDz :آدرس زیر دریافت کنید

پرسش های شما درباره کووید

 
چرا قوانین در کانادا با قوانین کشور من فرق می کند؟

 

نوع نظام های بهداشت و تأمین اجتماعی موجود: آیا خدمات بهداشتی به صورت رایگان و برای همه وجود دارد، یا افراد باید هزینه پرداخت کنند؟ آیا
افراد بابت درآمدهای از دست رفته خسارت دریافت می کنند یا مجبور هستند کار کنند حتی اگر خطراتی برای سالمت ایشان وجود داشته باشد؟

تعداد افرادی که واکسن دریافت کرده اند: آیا اکثر افراد واکسن زده اند یا خیر؟ آیا تعداد کافی واکسن موجود است یا خیر؟ مردم چقدر راحت به واکسن

دسترسی دارند؟

تصمیم های بزرگ سیاسی و درمانی چطور گرفته می شود: آیا این فرایند شفاف است؟ آیا دانشمندان و پزشکان به دولت مشاوره می دهند؟ آیا

دولت به پارلمان پاسخگو است؟ آیا احزاب مخالف نقشی ایفا می کنند؟ 

روش ها و اولویت های جوامع مختلف: آیا آنها بیشتر جمع گرا هستند یا فردگرا؟ آیا اولویت آنها رفتن به سر کار، باز شدن مدارس، کاهش موارد

بستری یا مسائل دیگری است؟

واکنش های متفاوت به دالیل پیچیده متعددی رخ می دهد، از قبیل:

اینها صرفاً برخی از دالیلی هستند که چرا قوانین در کانادا متفاوت است. گاهی برخی

دولت ها یا دست اندرکاران بخش خصوصی ممکن است که برای منافع سیاسی یا

مزایای مالی خود، و بر خالف یافته های پزشکی مبتنی بر مدارک، شدت کووید-19 را کم

اهمیت جلوه بدهند. 

قوانین متفاوت به این معنا نیست که کووید-19 در کشورهای مختلف به شکل متفاوتی عمل

میکند. هر چند سویه های گوناگونی وجود دارد، اما این بیماری در همه جا یکسان است و در

همه جا واکسیناسیون به افراد کمک می کند تا از ابتالی شدید و مرگبار جلوگیری شود. 

این مطالب جایگزین توصیه ها یا مراقبت های حرفه ای نمی باشد. برای دریافت پاسخ هرگونه سؤال احتمالی باید همواره از خدمات متخصصان پزشکی یا سایر ارائه کنندگان واجد شرایط استفاده کنید.
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