درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا ()12
تأثیر اقتصادی ـ اجتماعی آنفلوانزای  1918بر آینده جنین مادران باردار
مبتال شده و درسهایی برای مواجهه با کرونا

این گزارش مبتنیبر ترجمه و تلخیصی از مقالهای با عنوان ذیل است.
»Is the 1918 Influenza Pandemic Over? Long Term Effects of In Utero
«Influenza Exposure in the Post-1940 U.S. Population
مقدمه
در مدلهاي رشد درونزا ،نيروي انساني عامل بسيار مهمي است و در برخي نظريات رشد ،تفاوت رشد بين كشورها را
همين نيروي انساني يا سرمايه انساني رقم ميزند و سرمايه انساني مطلوبتر در مدلهاي رشد ،نيروي انساني داراي
تحصيالت ،دانش و مهارت بيشتر ميباشد كه نمود آن معموالً در ايجاد ارزشافزوده بيشتر براي خود و جامعه بروز پيدا
ميكند .سرمايهگذاري بر روي نيروي انساني ابعاد مختلفي دارد كه اقتصاددانان بسياري ازجمله تئودر شولتز 1نوبليست
آمريكايي ،تسهيالت و خدمات بهداشتي را نيز يكي از آنها ميداند .ازسوي ديگر در علم پزشكي اثرات دوره جنيني بر دوره
بزرگسالي موضوعي اثبات شده است و در حوزههايي مانند مصرف سيگار توسط مادر ،يا سوءتغذيه مادر و اثر آن بر آينده
جنين پژوهشهاي فراواني تاكنون انجام شده است .فرضيه ديگر ،تأثير بيماريهاي فراگيري مانند آنفلوانزا بر جنين و
سپس تأثير بر آينده آن انسان ،موضوع جذابي بود كه داگالس آلموند 2استاد اقتصاد دانشگاه كلمبيا سعي كرد با استفاده از
معاونت پژوهشهای
اجتماعی ـ فرهنگی
دفتر :مطالعات
آموزش و فرهنگ

دادههاي آنفلوانزاي  1918آن را بررسي كند .بررسي پژوهش آلموند و استنتاج دستورهاي سياستي از آن براي مواجهه با
كرونا موضوعي است كه در اين گزارش به آن پرداخته خواهد شد .با توجه به اينكه در مورد ويروس كرونا و اثرات آن
اطالعات چنداني در دست نيست ،بهواسطه واگيرداري ،فراگيري و كشنده بودن ميتوان از پژوهشها در مورد بيماريهاي
واگيردار مشابه مانند آنفلوانزاي  1918استفاده كرد تا از اقشار آسيبپذيري مانند زنان باردار بتوان حمايت الزم را بهعمل
آورد .چراكه اين مادران حامل انسانهايي هستند كه ميتوانند محور پيشرفت و آينده كشور باشند.
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تقارن با جنگ جهاني اول معموالً از طريق سربازان نظامي به نقاط مختلف منتقل ميشد و در مورد آمريكا كه
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جامعه مورد مطالعه پژوهش آلموند هست هم اين سربازان نظامي بودند كه موجب ورود ويروس به آمريكا
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 .3اين آنفلوانزا به آنفل وانزاي اسپانيايي معروف است ،اين در حالي است كه برخي منابع اين موضوع را كه اسپانيا منشأ اين آنفلوانزا بوده است را رد
ميكنند .اما نام مورد توافق اين آنفلوانزا در سراسر جهان «آنفلوانزاي دنياگير» است.
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شدند .بزرگي اين آنفلوانزا بهحدي بود كه برخي تخمينها از كشته شدن  50ميليون نفر در سراسر جهان حكايت دارد كه سهم
آمريكا حدود  680هزار نفر بوده است.
داگالس آلموند در سال  2006در پژوهشي با عنوان «آيا اثرات آنفلوانزاي  1918به پايان رسيده است؟» 1به بررسي اثرات
بلندمدت ،اين آنفلوانزا بر وضعيت جامعه آمريكا پرداخت .سؤال مهم پژوهش اين است كه آيا بيماريهاي واگيردار مانند آنفلوانزا
در سالمت جنين مؤثر است و اگر پاسخ مثبت است آيا مي توان به اثر معناداري بين وضعيت تحصيلي ،اجتماعي و اقتصادي فرد
در آينده و بيماري (آنفلوانزا) مادر در دوره بارداري اشاره كرد؟
آلموند در پژوهش خود به دادههاي افرادي كه در زمان آنفلوانزا زندگي جنيني داشتند دسترسي پيدا ميكند و زندگي اين
افراد را در دهه  1970 ،1960و  1980به نسبت با افرادي كه در زماني غير از شيوع آنفلوانزا زندگي جنيني داشتند ،مورد مطالعه
تطبيقي قرار ميدهد.
زمان اوج شيوع آنفلوانزا در آمريكا از اكتبر  1918شروع شد و تا ژانويه ( 1919حدود چهار ماه) ادامه يافت ،حدود 85
درصد مرگوميرهاي ناشي از آنفلوانزا در اين چهار ماه رخ داد .نكته اول كه در پژوهش داگالس اثبات ميشود اين است كه
مادران باردار در بيماريهاي فراگير و واگيردار آسيبپذير هستند .همانطور كه در نمودار  1مشاهده ميشود تعداد مرگومير
مادران باردار در چهارماهه شيوع آنفلوانزا بالغ بر  10برابر زمانهاي ديگر است .شاهد ديگر بر آسيبپذير بودن زنان باردار در برابر
بيماريهاي واگيردار اين است كه بنابر دادههاي ايالت مريلند حدود  33درصد زنان باردار به بيماري آنفلوانزا مبتال شده بودند در
حالي كه جمعيت عمومي  28درصد ابتال را ثبت كرده بود .بنابراين بايد مراقبتها از زنان باردار در زمان شيوع بيماريهاي
واگيردار بيشتر از پيش و ديگران باشد.
نمودار  .1مقایسه مرگومیر مادران باردار در زمان شیوع آنفلوانزای 1918

نتايج ديگر پژوهش داگالس معطوف به تأثير بر زندگي بزرگسالي افرادي است كه در زمان شيوع آنفلوانزا زندگي جنيني
داشتند .در ادامه اين تأثيرات در چهار حوزه تحصيالت ،توانايي جسمي ،درآمد و فارغالتحصيلي از دبيرستان مورد مقايسه قرار
ميگيرد.
 .1پژوهش آلموند داگالس توضيحات مفصلي در مورد اثبات تأثير دوره جنيني بر بزرگسالي ،روش جمعآوري دادهها و چگونگي تجزيه جنينهاي دوره آنفلوانزا با ساير
جنينها و ...دارد ،ولي در اينجا فقط به نتايج پژوهش داگالس پرداخته ميشود.
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تحصیالت :در دهه  1970مسئله فراغت از تحصيل دبيرستان متولدين سال  11919كه اندكي بيش از  50سال سن
داشتند ،با متولدين ساير سالها مقايسه شد .از متولدين سال  1919حدود  51/6درصد موفق به فارغالتحصيلي از دبيرستان
شدند ،ولي متولدين سالهاي اطراف يعني  1920و  1918حدود  53/7درصد در اين موضوع موفق بودند .ضمن اينكه روند رو به
رشد سري زماني اين شاخص فقط توسط متولدين  1919قطع شد( .نمودار  2مشاهده شود)
نمودار  .2مقایسه فارغالتحصیلی از دبیرستان برای متولدین  1919با متولدین سایر سالها

همچنين همانطور كه در نمودار  3مشاهده ميشود در دهه  ،1960سالهاي تحصيل متولدين  1919بررسي شده كه
الگوي سالهاي تحصيل متولدين اين سال براساس الگوي رشد افزايشي سالهاي تحصيل در آمريكا پيش نرفته است و متولدين
اين سال نسبت به متولدين سال قبل و بعد نرخ فارغالتحصيلي كمتري دارند.
نمودار  .3مقایسه سالهای تحصیل متولدین  1919با متولدین سایر سالها

 .1اينكه متولدين  1919در تحقيق مالک بررسي قرار گرفتند بدين دليل است كه آنفلوانزا سه ماه آخر سال  1918و ماه اول  1919در اوج بود و مادراني كه در اين دوره
باردار بودند ،فرزندانشان عمدتاً متولد سال  1919ميشدند.
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درآمد :در دهه  1970يعني كمي بيش از سن  50سالگي ،درآمد ساليانه افراد متولد  1919حدود  50/2هزار دالر بود و افراد
متولد سالهاي اطراف  51/3هزار دالر بود .يعني متولدين سال  1919ساليانه بالغ بر  1000دالر درآمد كمتري نسبت به متولدين
سالهاي همسايه دارند ،كه احتماالً ناشي از كسب مهارت و تحصيل ضعيفتر متولدين  1919بوده است.
ناتوانی جسمی یا ازکارافتادگی :سال  1970متولدين  1912تا  1922يعني افراد  48تا 58ساله ،در مورد توانايي انجام يک كار
مورد مطالعه قرار ميگيرند .همانطور كه در نمودار  4مشخص است نرخ ازكارافتادگي جامعه آمريكا از سال  1912به سمت
 1922براساس قاعدهاي مشخص بهدليل جوانتر شدن ،كاهش مييابد ،بجز متولدين سال  1919كه در نرخ ازكارافتادگي تقريباً
مشابه سال  1917عمل كرده است كه سن بيشتري نسبت به آنها دارند .يعني متولدين  1919در  51سالگي ،در شاخص
ازكارافتادگي مشابه 53ساله بودند.
نمودار  .4مقایسه ازکارافتادگی در متولدین  1919با متولدین سایر سالها

درسهایی برای مواجهه با کرونا
براساس مقاله داگالس آلموند نتيجهگيري شد كه مراقبتهاي دوره جنيني ميتواند بر آينده اجتماعي ـ اقتصادي فرد تأثير بااليي
داشته باشد بهنحوي كه انسانهايي كه در دوره جنيني مادرانشان به آنفلوانزا مبتال شدند از نظر تحصيالت و كسب درآمد وضع
ضعيفتري داشتند و از نظر ازكارافتادگي حداقل دو سال زودتر از ديگران به مرحله ازكارافتادگي رسيدند .بنابراين هرچه مراقبت
از سالمت مادر در اين دوره بيشتر باشد ،سرمايه انساني قويتري از نظر جسمي و ذهني تربيت خواهد شد .مزيت نيروي انساني
قويتر براي اقتصاد اين است كه ضمن توانايي ايجاد ارزشافزوده باالتر از تحميل هزينههاي سالمت و درمان بيشتر ،بيمه بيكاري
و بيكاري پيش از موعد و ...بر اقتصاد هم جلوگيري بهعمل ميآيد .يعني اگر دولتها براي تضمين سالمت مادران باردار هزينه
بيشتري كنند ،به نسبت در آينده با هزينههاي كمتري مواجه خواهند شد.
حال كه ايران و جهان دوباره با شيوع ويروسي واگيردار ،فراگير و خطرناک به اسم ويروس كرونا مواجه است ،احتمال اينكه
زنان باردار بهعنوان يک قشر آسيبپذير بيشتر مورد هجوم اين ويروس قرار بگيرند ،زياد است .بنابراين پيشنهاد ميشود برنامههاي
حمايتي از اين زنان در دستور ستاد ملي مبارزه با كرونا ،وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه قرار بگيرد .تعدادي از
برنامههايي كه براي حمايت از زنان باردار ميتوان انجام داد ،به شرح ذيل پيشنهاد ميشود.
 .1با توجه به اينكه از عوامل ابتال به كرونا ضعف در سيستم ايمني بدن است ،ويتامينهاي تقويتكننده سيستم ايمني بدن ،بنابر
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توصيه پزشک بهصورت رايگان در اختيار زنان باردار قرار گيرد.
 .2با توجه به اينكه دستور حداقل ارتباط با محيط بيروني ازسوي مسئولين وزارت بهداشت صادر شده است برخي از زنان باردار
بهخصوص در دهکهاي كمدرآمد جامعه كه ممكن است همسرشان كارگر روزمزد باشد ،احتمال مواجهه با سوءتغذيه را دارند ،لذا
رساندن تغذيه پاكيزه ،مطمئن ،مقوي (مثالً مغزهاي مقوي و عسل يا ويتامينهاي مؤثر) و البته رايگان بهخصوص به زنان باردار 3
دهک كمدرآمد كشور در دستور كار قرار گيرد.
 .3با توجه به اينكه محيطهاي درمانگاهي و بيمارستاني خواسته و ناخواسته ميتواند آلوده به ويروس كرونا باشد ،توصيه ميشـود
شرايط براي معاينه درب منزل مادران باردار در صورت نياز فراهم گردد .از ظرفيت ماماها در ايـن موضـوع هـم مـيتـوان اسـتفاده
مطلوبي كرد.
 .4با توجه به اينكه دسترسي به لوازم بهداشتي مانند الكل ،محلولهاي ضدعفوني ،ماسک ،دستكش و ...براي همه بسيار سخت
است ،توصيه ميشود كه بهخصوص براي  3دهک كمدرآمد پک اين لوازم بهصورت رايگان در اختيار مادران باردار قرار گيرد.
 .5اعطاي مرخصي تشويقي به زنان باردار و همسرانشان در صورت اشتغال ،چراكه در محيطهاي عمومي احتمال آلودگي باالست
و احتمال ابتالي همسر بهمعناي افزايش خطر براي مادران باردار هم هست.
 .6الزام صداوسيما به تهيه برنامههاي آموزشي مشخص براي مادران باردار در شرايط پيش رو و آموزش عادات صحيح بهداشتي و
مراقبتهاي الزم به آنها.
 .7ايجاد سامانه مشاوره آنالين تلفني با مشاوره متخصصين زنان و زايمان ،براي مادران باردار.
در انتها در مورد شناسايي مادران باردار براي اعطاي بستههاي حمايتي نامبرده بايد گفت كه از ظرفيت پايگاه رفاه ايرانيان و
خانههاي بهداشت ميتوان استفاده كرد تا اين مسئله مهم در اسرع وقت به مرحله اجرا برسد.
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