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:چهارمگزارش 
کرونامهار بیماری 

برای وقتی واکسن بیماری پیدا نشود



فهرست گزارشات

: گزارش زیر در مورد کرونا توسط نگارنده ارائه شده است4تا کنون با این گزارش •
1399فروردین 2ویرایش -شیوع بیماری کرونا در ایران 1.

9د، نشوشیوع بیماری کرونا در ایران امواج بعدی بیماری برای وقتی واکسن بیماری پیدا 2.
1399فروردین 

1399فروردین 9پیشتاز مروری بر آمار شیوع کرونا در چند کشور 3.

نشودبرای وقتی واکسن بیماری پیدا کرونا مهار بیماری 4.



مقدمه گزارش چهارم 
. پیرو انتشار دو گزارش توسط اینجانب در مورد کرونا، این سؤال مطرح می شود که چگونه می توانیم کرونا را مهار کنیم•

د سناریوی ایده آل برای حالتی بو. سه سناریو در مورد شیوع کرونا در ایران مطرح شد( 99فروردین 3ویرایش دوم در تاریخ )در گزارش اول•
درصد حالت عادی کاهش دهند و در تماس هایی که به هر 10که افراد با شروع کرونا و مرگ و میر حاصل از آن تماس های اجتماعی را تا 

60تا در سناریو دوم تماس های اجتماعی به اندازه قبل کاهش نمی یابد و فقط. حال برقرار می شود مراعات نکات بهداشتی را به عمل آورند
ت که نکات سناریو سوم نظیر سناریو دو است با این تفاو. درصد حالت عادی کاهش می یابد، ولی نکات بهداشتی در تماس ها رعایت می شود

.  بهداشتی هم در تماس ها به اندازه حالت قبل رعایت نمی شود

میلیون نفر 28میلیون و 2.8هزار نفر، 420تعداد کل افرادی که مبتال می شوند به ترتیب سه سناریو  3و 2و 1در هر یک از سناریوهای •
در هر سه سناریو . میلیون نفر بود1.4هزار نفر و 100هزار نفر، 12بود و تعداد کل افراد فوت شده به ترتیب در سه سناریو حدود 

.  خسارت جدی است3و2به خصوص در سناریوهای 

کرونا شبیه سازی مدل نشان می داد که پس از پایان موج اول در هر سه سناریو و به خصوص در سناریو اول امواج بعدی شیوعدر گزارش دوم•
.  آغاز می شود

.  برای مهار کرونا از ابتدا یا از میانه موج اول آن، یک سیاست پیشنهاد و شبیه سازی می شوداین گزارشدر •

.از بروز عالئم بیماری استسیاست پیشنهادی تست زودهنگام و شناسایی افراد مبتال و قرنطینه سازی آن ها پیش•



چارچوب ساختار مدل برای انجام تست زود هنگام
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معادالت دو نرخ جدید

:معادالت دو متغیر نرخ جدید به صورت زیر است•

ال شناخته زمان الزم برای تست همه افراد مستعد و افراد مبتال که عالمت ابتال ندارند و در نتیجه به عنوان مبت•
روز فرض 14روز یک بار و زمان بهبود مبتالیانی که شناخته می شوند و به قرنطینه می روند 10نمی شوند هر 

.  می شود
.  بقیه معادالت نرخ همان است که در گزارش بررسی سه سناریو ارائه شد•

EL=L/TT   نرخ شناسائی افراد مبتال

       L   افراد مبتال بدون عالمت بیماری

       TT   زمان تست و شناسائی افراد مبتال

ER=IEQ/TER   نرخ بهبودبیماران در قرنطینه اولیه 

       IEQ   بیماران شناسائی شده در قرنطینه 

      TER   زمان بهبود بیماران در قرنطینه اولیه 



شبیه سازی مدل

.  در این قسمت مدل برای سناریوهای مختلف شبیه سازی می شود•
:برخی فرضیات مهم مدل مانند فرضیات پایه در شبیه سازی سه سناریو در گزارش اول هستند و ممکن است تغییر داده شوند•

بقیه به علت سن کم، پراکنده بودن جمعیت و شرایط % 40. میلیونی مستعد ابتال به بیماری کرونا هستند80درصد از جمعیت 60•
.  خوب سیستم دفاعی یا بیمار نمی شوند و یا بیماری را به طور خفیف می گیرند و بهبود می یابند

.درصد احتمال انتقال ویروس در مالقات بین فرد مبتال و فرد سالم وجود دارد5در حالت معمول •
.نفر فرض شده است15در شرایط معمول متوسط تعداد افرادی که یک فرد در روز مالقات می کند •
.درصد است2.4در شرایطی که خدمات درمان مناسب در اختیار بیمار قرار گیرد، احتمال مرگ •
.درصد از موارد بیماری حاد بوده و نیازمند امکانات ویژه درمانی در بیمارستان ها هستند20•
روز 7در . روزاست که در این دوره بیماران می توانند بیماری را انتقال دهند17به طور متوسط دوره بیماری از زمان ابتال حدود •

.ابتدایی این دوره بیماری نهان بوده و عالئم بیماری آشکار نمی شود
.درصد بیماران اثر می گذارد که نیاز به بستری شدن در بیمارستان دارند20کمبود بیمارستان روی نرخ مرگ و میر و نرخ بهبود •

ست اولیه و در این قسمت امکان تست و غربالگری قبل از بروز عالئم بیماری به مدل اضافه می شود و هر سه سناریوی قبلی در حالتی که ت•
.  عمومی انجام شود بررسی می شود



شبیه سازی مدل با سناریوهای مختلف

ر بیمارستان و برای تنظیم یا کالیبره کردن مدل برای شرایط ایران نیاز به اطالعات واقعی تعداد بیماران، تعداد فوتی ها و تعداد افراد د•
.  سایر اطالعات است

زی مانند بررسی سه سناریو در گزارش اول، از آن جا که اطالعات موثقی در دست نیست، مدل برای سناریوهای مختلف شبیه سا•
.  می شود تا اثر سیاست های حکومت و رفتار مردم در رابطه با کرونا را بتوان بررسی کرد

.  انجام سناریوهای مختلف درک مردم و سیاستگذاران را از حالت های مختلف برخورد با بیماری افزایش خواهد داد•



حالت ایده آل به همراه تست همگانی برای : با تست شناسایی زودهنگام1سناریو 
شناسائی مبتالیان قبل از بروز عالئم بیماری و قرنطینه اولیه

:  عالوه بر تست افراد بدون عالمت بیماری فرض می شود1در سناریو 
درصد حالت 10با افزایش تعداد بیماران و نرخ مرگ و میر افراد به اختیار یا به اجبار حکومت ارتباطات خود را تا حدود •

. معمولی کاهش می دهند
ری به همچنین با افزایش تعداد بیماران و نرخ مرگ و میر، افراد در ارتباطات خود اصول بهداشتی را برای کاهش سرایت بیما•

.درصد کاهش یابد65شدت رعایت می کنند تا ضریب سرایت به میزان 
ماری را فرض می شود تمام جمعیت مستعد که هنوز دچار بیماری نشده اند و آن ها که مبتال هستند و ناشناس بوده و عالمت بی•

.  روز یک بار تست می شوند تا افراد مبتال شناسائی و به قرنطینه اعزام شوند10در خود بروز نداده اند هر 
. روز بهبودی پیدا می کنند14به عالوه فرض می شود افراد مبتال که شناسائی و قرنطینه می شوند طی •

.روز نشان داده شده است150در اسالیدهای بعدی نتایج شبیه سازی مدل برای مدت 



تعداد بیماران: با تست شناسایی زودهنگام1سناریو 

در صورت انجام تست زودهنگاام بارای 
ن شناسااایی افااراد مبااتال تعااداد بیمااارا
بسیار کمتار از حاالتی اسات کاه ایان

ا با. تست و جداسازی اولیه انجام نشاود
وجود تست اولیه و جداسازی مااکزیمم
ر تعداد افراد بیمار باا عالئام بیمااری د

نفار 58000یک مقطع زمانی به حدود 
می رسااد، در حااالی کااه باادون آن در 

هازار نفار 120این عادد باه 1سناریو 
را اسالید بعد تعاداد بیمااران. می رسید

در دو حالات در یااک م اور مختصااات 
. نشان می دهد

تعداد بیماران در سناریو 1 با انجام تست غربالگری
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نسبت نرخ آشکار شدن بیماری به نرخ بهبودی نسبت



مقایسه تعداد افراد بیمار با عالئم بیماری با و بدون تست شناسایی زودهنگام: 1سناریو 
و قرنطینه اولیه  

مقایسه تعداد بیماران در سناریو 1 با تست و بدون تست
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تعداد کل بیماران و موارد فوت: با تست شناسایی زودهنگام1سناریو 

مرگ و میر در حالتی که کاهش ارتباطات جدی گرفته شود با انجام تست غربالگری

300 نفر در روز )فوتی(

6,000 نفر )فوت شده(

200,000 نفر )مبتال شده(

0 نفر در روز )فوتی(

0 نفر )فوت شده(

0 نفر )مبتال شده(

0 24 48 72 96 120
Time (Day)

نرخ مرگ و میر نفر در روز )فوتی(
کل افراد فوت شده نفر )فوت شده(
کل افراد مبتال شده نفر )مبتال شده(

در صااورت انجااام تساات زودهنگااام باارای 
ال شناسائی افراد، تعداد کل افارادی کاه مبات

تعداد می شوند و فوت می کنند بسیار کمتر از
مشابه در حالتی است کاه ایان تسات انجاام

با وجاود تسات اولیاه و جداساازی . نمی شود
روز بیمار 120ماکزیمم تعداد افرادی که طی 

هزار نفر و کل افرادی که فاوت 140می شوند
در . نفار می رساد5000می کنند باه حادود 

تعاداد 1حالی کاه بادون تسات در ساناریو 
هزار و تعداد کل افرادی کاه 320بیماران به 

در . هزار نفار می رساید12فوت می کردند به 
ل اسالید بعد تعداد کال بیمااران و تعاداد کا

فوتی ها برای دو سناریو انجاام و عادم انجاام 
تساات شناسااایی زودهنگااام در یااک م ااور 
مختصااات نشااان داده شااده و مقایسااه شااده 

.است



مقایسه تعداد کل افراد مبتال شده و موارد فوت با و بدون تست شناسایی : 1سناریو
زودهنگام و قرنطینه اولیه 

مقایسه مرگ و میر در حالتی که کاهش ارتباطات جدی گرفته شود با انجام و بدن انجام تست غربالگری
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کل افراد مبتال شده با تست نفر



در صااورت انجااام تساات باارای 
شناسااایی افااراد مبااتال دامنااه 
. امواج بعدی نیز کمتر می شود

دامنه کمتر و استهالک سریع تر امواج در اثر اعمال سیاست انجام تست شناسایی : 1سناریو 
زودهنگام

تعداد بیماران در سناریو 1 با انجام تست غربالگری
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افراد بیمار با عالئم بیماری بدون انجام تست
افراد بیمار با عالئم بیماری با انجام تست
افراد مبتال بدون عالمت بیماری بدون انجام تست
افراد مبتال بدون عالمت بیماری با انجام تست



:  فرض می شود2در سناریو 
د را فقط تا با افزایش تعداد بیماران و نرخ مرگ و میر افراد به توصیه های نظام سالمت توجه نمی کنند و به اختیار ارتباطات خو•

.  حالت معمولی کاهش می دهند% 60
.است1بقیه شرایط شبیه سناریو •
اری ظهور در این حالت عالوه بر شرایط مزبور تست های شناسایی افراد مبتال و قرنطینه کردن آن ها پیش از آن که عالمت بیم•

.پیدا کرده باشد، انجام می شود

.روز نشان داده شده است120در اسالیدهای بعدی نتایج شبیه سازی مدل برای مدت 

عدم توجه به کاهش ارتباطات به همراه تست : با تست شناسایی زودهنگام2سناریو 
همگانی برای شناسایی مبتالیان قبل از بروز عالئم بیماری و قرنطینه اولیه



تعداد بیماران: با تست شناسایی زودهنگام2سناریو 

حتی وقتی مردم کااهش ارتباطاات را جادی 
ائی نگیرند، در صورت انجام تست برای شناسا
از افراد مباتال، تعاداد بیمااران بسایار کمتار
ه حالتی است که این تست و جداساازی اولیا

با وجود تست اولیه و جداساازی. انجام نشود
ماکزیمم تعداد بیماران دارای عالئام در یاک

هزار نفر می رسد، 100مقطع زمانی به حدود 
ایان 2در حالی که بادون تسات در ساناریو 

د اسالید بعا. هزار نفر می رسید290تعداد به 
تعداد بیماران را در دو حالات در یاک م اور 

.مختصات نشان می دهد

تعداد بیماران در حالتی که کاهش ارتباطات جدی گرفته نشود با انجام تست شناسائی
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نسبت نرخ آشکار شدن بیماری به نرخ بهبودی نسبت



مقایسه تعداد افراد بیمار با و بدون تست شناسایی زودهنگام و قرنطینه اولیه  : 2سناریو 

تعداد بیماران در حالتی که کاهش ارتباطات جدی گرفته نشود با انجام تست غربالگری
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افراد مبتالبدون عالمت بیماری با تست



تعداد کل بیماران و موارد فوت: با تست شناسایی زودهنگام2سناریو 

مرگ و میر در حالتی که کاهش ارتباطات جدی گرفته نشود ولی تست وغربالگری انجام شود

400 فرد در روز )فوتی(

20,000 هدش توف( درف(

400,000 فرد )مبتال شده(

0 فرد در روز )فوتی(

0 هدش توف( درف(

0 فرد )مبتال شده(

0 30 60 90 120
Time (Day)

نرخ مرگ و میر فرد در روز )فوتی(
کل افراد فوت شده هدش توف( درف(
کل افراد مبتال شده فرد )مبتال شده(

اد در صورت انجام تست بارای شناساایی افار
ت تعداد کل افرادی که مبتال می شاوند و فاو

می کننااد بساایار کمتاار از تعااداد مشااابه در
جود با و. حالتی است که تست انجام نمی شود

تساات اولیااه و جداسااازی ماااکزیمم تعااداد 
روز بیمااار می شااوند 120افاارادی کااه طاای 

د نفر و کل افرادی که فوت می کننا306000
نفر می رسد، در حاالی کاه 10000به حدود 

تعاداد بیمااران باه 2بدون تست در ساناریو 
میلیون نفر تعاداد کال افارادی کاه2حدود 

در  . هزار نفار می رساید70فوت می کردند به 
ل اسالید بعد تعداد کال بیمااران و تعاداد کا

فوتی ها برای بارای دو ساناریو انجاام و عادم 
ور انجام تست شناسایی زودهنگام در یک م 

مختصااات نشااان داده شااده و مقایسااه شااده 
.است



مقایسه تعداد کل افراد مبتال و موارد فوت با و بدون تست شناسایی زودهنگام : 2سناریو
و قرنطینه اولیه 

مقایسه مرگ و میر در سناریو 2 وقتی تست و قرنطینه اولیه انجام نشود یا بشود
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کل افراد فوت شده بدون انجام تست هدش توف( درف(
کل افراد فوت شده با انجام تست هدش توف( درف(
کل افراد مبتال شده بدون انجام تست فرد )مبتال شده(
کل افراد مبتال شده با انجام تست فرد )مبتال شده(



با تست موج اول بیماری زودتر پایان می یابد ولی امواج بعدی شروع و مستهلک : 2سناریو 
. می شوند و در هر موج تعداد بیشتری به کل مبتال شدگان اضافه می شود

مرگ و میر در در سناریوی 2 با تست وقتی غربالگری انجام شود

400 فرد در روز )فوتی(

40,000 هدش توف( درف(
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نرخ مرگ و میر فرد در روز )فوتی(
کل افراد فوت شده هدش توف( درف(
کل افراد مبتال شده فرد )مبتال شده(



:  فرض می شود3در سناریو 
د را فقط تا با افزایش تعداد بیماران و نرخ مرگ و میر افراد به توصیه های نظام سالمت توجه نمی کنند و به اختیار ارتباطات خو•

(2مانند سناریو . )حالت معمولی کاهش می دهند% 50
اهش به عالوه فرض می شود با افزایش تعداد بیماران و نرخ مرگ و میر، افراد در ارتباطات خود اصول بهداشتی را نیز برای ک•

%  60کاهش می یابد و % 40فقط % 55سرایت بیماری آن طور که توصیه می شود رعایت نمی کنند و ضریب سرایت به جای 
. مردم اصول مزبور را رعایت نمی کنند

. که در کنترل شیوع بیماری مؤثرند، ضعیف می شوند4و 1در بدترین سناریو هر دو بازخوردهای •

ری در آن ها در این حالت عالوه بر شرایط مزبور، سیاست تست افراد مستعد که هنوز مبتال نشده اند و افراد مبتال که هنوز عالئم بیما•
.ظاهر نشده است، اعمال می شود

.روز نشان داده شده است150در اسالیدهای بعدی نتایج شبیه سازی مدل برای مدت 

بدترین حالت به همراه تست همگانی برای : با تست شناسایی زودهنگام3سناریو 
شناسایی مبتالیان قبل از بروز عالئم بیماری و قرنطینه اولیه



یبیمارعالمتباافرادسناریوایندر
ردغربالگریبدونحالتازسریعتر
120حدودماکزیممبه50روزحدود
بامقایسهدرکهمیرسدبیمارهزار
درکهغربالگریتستبدونحالت
درخودماکزیممبه121روزحدود
کهمی رسیدبیمار3086000عدد
کهاستحالتیازبزرگتریبسیارعدد

.شودمیانجامغربالگریآزمایش

تعداد بیماران: با تست شناسایی زودهنگام3سناریو 

تعداد بیماران در بدترین سناریو  با انجام تست شناسائی
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مقایسه تعداد افراد بیمار با و بدون تست شناسایی زودهنگام و قرنطینه اولیه  : 3سناریو 

تعداد بیماران در بدترین سناریو با انجام تست و قرنطینه )غرالگری( قبل از ظهور عالئم بیماری
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افراد بیمار با عالئم بیماری بدون تست
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افراد مبتال بدون عالمت بیماری بدون تست با تست



مجدداً مشاهده می شود که در صاورت انجاام 
رادی تست برای شناسایی افراد تعداد کال افا

ار که مباتال می شاوند و فاوت می کنناد بسای
ست کمتر از تعداد مشابه در حالتی است که ت

ی بدون وجود تسات شناساای. انجام نمی شود
زودهنگام و جداسازی ماکزیمم تعداد افرادی

روز بیمار می شوند 360طی 3که در سناریو 
نفاار و کاال افاارادی کااه فااوت 27800000

نفار می رساید، 1400000می کنند به حدود 
در حااالی کااه بااا انجااام تساات غربااالگری 

دود زودهنگام تعداد کل افراد مبتال شده به ح
میلیون نفر و تعداد کل افارادی کاه فاوت1

در  اساالید . نفر می رسد34000می کنند به 
 ها در بعد تعداد کل بیماران و تعداد کل فوتی

.دو سناریو مقایسه شده است

تعداد کل بیماران و موارد فوت: با تست شناسایی زودهنگام3سناریو 

تعداد بیماران و فوت شده ها در بدترین سناریو با انجام تست و قرنطینه )غرالگری( قبل از ظهور عالئم بیماری
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مقایسه تعداد کل افراد مبتال و موارد فوت با و بدون تست شناسایی زودهنگام : 3سناریو
و قرنطینه اولیه 

مرگ و میر در بد ترین سناریو با و بدون تست غربالگیری
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کل افراد مبتال شده فرد



تعداد بیماران و فوت شده ها در بدترین سناریو با انجام تست و قرنطینه )غرالگری( قبل از ظهور عالئم بیماری
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با تست موج اول بیماری زودتر پایان می یابد ولی امواج بعدی شروع و مستهلک : 3سناریو 
. می شوند و در هر موج تعداد بیشتری به کل مبتال شدگان اضافه می شود



تأثیر اعمال سیاست تست غربالگری بعد از شروع شیوع کرونا

دی خود را در این قسمت فرض می شود شیوع کرونا ت ت سناریوهای سه گانه شروع شده باشد و در زمانی که شیوع کرونا سیر صعو•
. طی می کند تست تشخیص افراد مبتال قبل از ظهور عالئم بیماری در آن ها مورد تست و غربالگری قرار گیرند

ی حاصل سه اسالید بعدی نشان میدهد شروع اعمال غربالگری با انجام تست در میانه سیر صعود کرونا در مهار و تخفیف خسارت ها•
.  از آن بسیار موثر است

.  که بدون انجام تست بدترین شرایط را پیش می اورد بیشترین تاثیر مثبت را دارد3تست ها بخصوص در سناریو •

ماران و اعمال تست در میانه راه صعود کرونا موجب کاهش مقدار حداکثر تعداد بیماران، سریعتر شدن رسیدن به حداکثر تعداد بی•
.  کوتاهخ تر شدن دوران بیماری می شود



، از آغاز و بدون اعمال تست30با اعمال تست در روز 1مقایسه تعداد بیماران در سناریو 

 شروع انجام تست بعد از شروع رشد سریع کرونا در سناریو 1
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تعداد بیماران در سناریو 1 بدون تست تشخیص
تعداد بیماران در سناریو 1 با  تست تشخیص از آغاز شروع کرونا
تعداد بیماران در سناریو 1 با  تست تشخیص در دوران صعود  شیوع کرونا



از آغاز و بدون اعمال تست30روز با اعمال تست در 1مقایسه تعداد فوتی در سناریو 

 شروع انجام تست بعد از شروع رشد سریع کرونا در سناریو 1
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تعداد فوتی در سناریو 1 بدون تست تشخیص
تعداد فوتی  در سناریو 1 با  تست تشخیص از آغاز شروع کرونا
تعداد فوتی  در سناریو 1 با  تست تشخیص در دوران صعود  شیوع کرونا



از آغاز و بدون اعمال تست30با اعمال تست در روز 2مقایسه تعداد بیماران در سناریو 

 شروع انجام تست بعد از شروع رشد سریع کرونا در سناریو 2
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تعداد بیماران در سناریو 2 بدون انجام  تست تشخیص 
تعداد بیماران در سناریو 2 با  انجام تست تشخیص از شروع شیوع کرونا
تعداد بیماران در سناریو 2 با  انجام تست تشخیص در دوران صعود  شیوع کرونا



از آغاز و بدون اعمال تست30روز با اعمال تست در 2مقایسه تعداد فوتی در سناریو 

 شروع انجام تست بعد از شروع رشد سریع کرونا در سناریو 2
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تعداد فوتی در سناریو 2 بدون انجام  تست تشخیص 
تعداد فوتی در سناریو 2 با  انجام تست تشخیص از شروع شیوع کرونا
تعداد فوتی در سناریو 2 با  انجام تست تشخیص در دوران صعود  شیوع کرونا



، از آغاز و بدون اعمال تست30با اعمال تست در روز 3مقایسه تعداد بیماران در سناریو 

 شروع تست بعد از شروع رشد سریع کرونا در سناریو 3
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تعداد بیماران در سناریو 3 بدون انجام تست تشخیص 
تعداد بیماران در سناریو 3 با  انجام تست تشخیص از شروع  شیوع کرونا
تعداد بیماران در سناریو 3 با  انجام تست تشخیص در دوران صعود  شیوع کرونا



، از آغاز و بدون اعمال تست30با اعمال تست در روز 3مقایسه تعداد فوتی در سناریو 

 شروع انجام تست بعد از شروع رشد سریع کرونا در سناریو 3
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تعداد فوتی در سناریو 3 بدون انجام  تست تشخیص 
تعداد فوتی در سناریو 3 با  انجام تست تشخیص از شروع شیوع کرونا
تعداد فوتی در سناریو 3 با  انجام تست تشخیص در دوران صعود  شیوع کرونا



اهمیت انجام تست های مکرر

ساس انجام تست و شناسایی بیمارانی که هنوز عالئم بیماری در آن ها ظاهر نشده است و جداسازی و قرنطینه آن ها بسیار مهم و ح•
.  است

.  روز یک بار از افراد تست گرفته می شود10در شبیه سازی های گذشته فرض شد که هر •

روز یک بار یا یک روز در میان از افراد تست گرفته 3برای مالحظه اهمیت تست در کنترل بیماری در این قسمت فرض می کنیم هر  •
.  شود

.  روز قرار داده می شود3روز مساوی 10در مدل به جای TTبدین منظور پارامتر •

روز یک بار تست انجام شود برای تعداد بیماران و فوتی ها در 10روز یک بار در مقایسه با وقتی هر 3نتیجه حاصل از تست •
.سناریوهای سه گانه در اسالیدهای بعدی نشان داده می شود



1تأثیر کاهش فاصله بین تست ها روی تعداد بیماران در سناریو 



2تأثیر کاهش فاصله بین تست ها روی تعداد بیماران در سناریو 

مقایسه تعداد بیماران در سناریو 2 با دوره های مختلف انجام تست
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تعداد بیمار دز سناریو 2 با هر 01 روز تست
تعداد بیمار در سناریو  2 با هر 3 روز تست



3تأثیر کاهش فاصله بین تست ها روی تعداد بیماران در سناریو 

مقایسه تعداد بیماران در سناریو 3 با دوره های مختلف انجام تست
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تعداد بیمار دز سناریو 3 با هر 01 روز تست
تعداد بیمار در سناریو  3 با هر 3 روز تست



جمعبندی

و آن ها برای مهار کرونا باید افرادی را که مبتال می شوند قبل از بروز عالئم بیماری در آن ها مورد آزمایش قرار داد•
.ل کنندرا از بقیه جمعیت جدا کرد و به قرنطینه فرستاد تا درمان شوند بدون آن که بیماری را به بقیه منتق

ه طور برای این کار بهترین حالت آن است که کلیه افرادی را که هنوز عالئم بیماری در آن ها ظاهر نشده است ب•
رنطینه منظم و متواتر، مثالً هر ده روز یک بار، تست کرد تا افرادی که ناقل ویروس هستند شناسایی شده و ق

.  شوند

شدت همه را وقتی به تجربه موفقیت آمیز کره جنوبی در مهار بیماری کرونا دقت شود، کره نیز برای مهار کرونا به•
.  تست و ناقلین را جدا می کرد و درمان می نمود

طرح غربالگری وزارت بهداشت و درمان که بر اساس اطالعات اولیه ای است که از شرکت کنندگان در طرح •
که می گیرند و آن ها را که عالئمی از خود نشان می دهند برای تست و مراقبت دعوت می کنند طرح خوبی است

ع بسیار نزدیک به سیاست پیشنهادی در این گزارش است که باتوجه به کمبود امکانات کیت های تست شرو
.خوبی بوده است ولی می تواند با انجام تست تکمیل شود



جمعبندی

ولیدی و با توجه به شروع تولید کیت های تست در کشور شاید بتوان در مراکز متعدد خدمات بهداشتی، مراکز ت•
.  ام دادخدماتی کار تست دوره ای را که دقیق تر و اطمینان بخش تر از طرح غربالگری فعلی وزارتخانه است، انج

دی با اجرای این سیاست همان طور که شبیه سازی های این بخش نشان داد عالوه بر مهار کرونا از دامنه امواج بع•
.  نیز کاسته شده و آن ها را با سرعت بیشتری مستهلک می نماید

هر چه الزم است از تولیدکنندگان کیت های تست کرونا به شدت حمایت شود و تولید این کیت ها با سرعت•
خدماتی بیشتر افزایش یابد تا کیت ها به طور گسترده در اختیار مراکز بهداشتی، واحدهای تولیدی و واحدهای

.شودقرار گیرد تا وضعیت هر فرد که هنوز بیمار نشده است هر ده روز یک بار یا حتی هر هفته یک بار تست

ولی . شودانجام تست قطعاً هزینه دارد چون کیت تست الزم دارد و همچنین نیروی انسانی باید صرف انجام تست•
به عالوه . تهزینه آن به مراتب کمتر از توقف فعالیت های اقتصادی، بیکاری گسترده و عواقب اجتماعی و روانی اس
.  هزینه انجام تست قابل مقایسه با جان ارزشمند عزیزانی که با انجام تست حفظ خواهند شد، نیست



با تشکر از توجه شما

مراقب باشید
سالمت باشید


