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سازی و یا  ساده خطر در کوتاهی توضیح وم، د(۸۳کوید)ویروس کرونا مقابله با بریتانیایی روش  ازاست ی توضیح اولهدف از این نوشته 

 . ایرانشرایط تعمیم آن به 

شان  ها در رویکرد کالن این روش .گیرد برای مقابله با ویروس کرونا را پیش میهای مختلف  هر کشوری ترکیبی از روشدر عمل، 

روشی که چین و بعدا ایتالیا پیش گرفتند ترکیبی از قرنطینه . بنامیم روش یک کشوررا آنها  هر کدام یمبتوان در نتیجه شاید و هایی دارند تفاوت

و استفاده  ای بسیج رسانهکه الزمه آن  تا حد ممکن است و روابط اجتماعی دیهای اقتصا فعالیتو تعطیل کردن  پخش ویروسکردن مناطق 

  .برای این جمعیت استبه تامین غذا و بهداشت   مردم در خانه و کمکنگه داشتن  برای از قانون

در  ایزوله کردن آنهاروش دیگری که کشوری مثل تایوان پیش گرفت کنترل همگانی افراد جامعه و شناسایی افراد مشکوک به بیماری و 

های منحصربفردی  موفقیت نسبی تایوان مدیون داشتن زیرساخت، ی عمومیعالوه بر اقدام سریع و هشیاری باال. است اولین مراحل شیوع

ایزوله  وتشخیص موثر افراد بیمار ابزار  ،تک تک افراد جامعههای بسیار جزیی از تاریخچه سالمت افراد، کنترل به موقع سفرهای  مثل داده

در برابر  آسیای شرقی کشورهایبه تجربه تا حدی  این درجه از آمادگی .استبوده  مدیریتیدر کنار سازماندهی منظم  ،کردن آنها

  .سارس برمیگرددهای گذشته مثل  ویروس

اولین فرض این رویکرد این است که . نامید دولت بریتانیاتوان آن را روش  میدر کنار این رویکردها روش دیگری هم پیشنهاد شده که 

برای جلوگیری از شیوع دیگر  که چرا اپذیری این ویروس را خواهند گرفتن به طور اجتناب مردم،درصد بزرگی از جامعه، شاید تا سه چهارم 

هایی بیمار بشوند، و  ه گروهشوند، اینکه چ نرخی که مردم بیمار می: توان سه چیز را مدیریت کرد میما ا .دیر شده است گیر همهو   گسترده

 . ایزوله نگه داشته بشوندشدیدی هستند در معرض خطر  ی کههای اینکه گروه

که ظرفیت  مبتال بشوندبا نرخی  آنگاه الزم استگیرند،  ویروس را میدر هر حال جامعه  زرگی ازببخش اگر این فرض درست باشد که 

توان پذیرش و ( دکترها و پرستارهاتعداد  اسایی،های شن کیتتجهیزات پزشکی از جمله ، ها بیمارستان های تختیعنی تعداد ) درمانی کشور

                                                           
 .کنم از سحر زرمهری برای کمک به تهیه این متن تشکر می 1



اجازه داد تا خطر  افراد کمبه با ظرفیت درمانی جامعه باشد باید فقط  ناسبتبرای اینکه نرخ بیمار شدن افراد م. درمان بیماران را داشته باشد

 سال است و سابقه بیماری ریوی، قلبی، یا دیابت ندارند ۰۵یا  ۲۵شان کمتر از  مثال سندر معرض ویروس قرار داشته باشند، یعنی کسانیکه 

به اینکه ظرفیت درمانی بنا . به شرط ابتال، نرخ بروز عالیم شدید و نیاز به بیمارستان در این گروه بسیار کمتر از گروه پرخطر است چون

های اجتماعی کاهش پیدا کند تا نرخ بیماران وارد  های اقتصادی و گردهمایی ز فعالیتجامعه چه اندازه است باید محاسبه بشود که چه میزان ا

  .قرار بگیردها  ها در تناسب با نرخ بیماران بهبودیافته از بیمارستان شده به بیمارستان

شود دقیقا تا  ها رعایت  مراقبت وند ای از خانه کار کن عده و دنتعطیل شو و فرهنگی برای مدتی رویدادهای ورزشیشاید الزم باشد  ،در نتیجه

فرق این روش با روش . باشد (مرگ عالوه نرخ بهبهبودی یعنی نرح ) نرخ خروج بیمار از جامعه متناسب باجاییکه نرخ تولید بیمار در جامعه 

و به تدریج که این گروه  ماند اد میدهد در اجتماع و اقتص که ظرفیت درمانی اجازه می خطر تا جایی  چین یا ایتالیا در اینجاست که گروه کم

به فعالیت  دیگر شود و مشاغل مثال رویدادهای ورزشی از سر گرفته می. دنگرد به وضع عادی برمینیز های بیشتری  شود فعالیت ایمن می

 .بین برونداز  بین آنها درصدی ازمریض شوند و  خطر کم درصدی از گروهدهد  اجازه میکه هزینه این روش این است . گردند عادی برمی

علت . خواهد بود بزرگ همچنانهزینه انسانی نرخ مرگ به ابتال شاید برای این گروه ده یا بیست مرتبه کوچکتر از گروه پرخطر باشد، اما 

. هزینه انسانی بزرگتر استیک  ،بزرگانسانی این هزینه  جایگزین کند این است که در اعتقاد او گزار چنین راهی را انتخاب می اینکه سیاست

 .چیسترویکرد جایگزین   هزینهدر مقابل و این رویکرد  تیپس باید دید که مز

و تعطیلی  های شدید همگانی مراقبت، قرنطینه مناطق بیمار، نگه داشتن مردم در خانهیعنی ) جایگزینرویکرد که  نخستین نگرانی این است

حدی میرسد که   کاهش نرخ بازتولید بیماری به مثال در سه ماه آیندهآیا  .تواند ادامه پیدا کند تا چه زمانی می (بخش بزرگی از کسب و کار

صبر شش ماه  باید آیا صورت ایندر  ،تمام شودواکسن پروسه ساخت این دوره ریاضتی بمانیم تا در که  اگر الزم استشود؟  ناپدید ویروس 

آیا  و به سیستم روزمره قبلی نزدیک بشویمدست برداریم  و ریاضت مراقبتبعد از مدتی از اگر  ؟یا یک سال و شش ماه سالیک یا  کنیم

شدیدی را   هزینهعالوه بر این،  ؟شویم روبرو میای که امروز روبرو هستیم دوباره  شود و ما با صورت مساله از راهی وارد می دوباره ویروس

جامعه تا به کجا حاضر به پرداخت  .گرفت جدیشود باید  وارد میکسب و کارها و تعطیل شدن شدن اقتصاد  خاطر ضعیف که بر مردم به

 کنند تامین کند؟ نکنند یا کار  کمتر کار اند  مجبور شدهتواند حدی از رفاه را برای مردمی که  می های اقتصادی است و دولت تا کجا هزینه

مراقبت درمانی  نرخ بیمارانچون متناسب با  و، شوند میمبتال ویروس به نرخی متناسب با ظرفیت درمانی  با خطر گروه کم ،بریتانیایی مدلدر 

دانیم  ما می .شوند خطر تلف می کم گروهاین پذیری افرادی از نا به شکل اجتناب در هر حال،. شوند از مراقبت پزشکی محروم نمی وجود دارد

 ، شایدباشد هزارچندیا یک در  در هزار  شاید یک ،است دانیم دقیقا چند ما نمی، اکمتر استخطر  کمه گرو دربه مراتب مرگ به ابتال  نرخکه 

تامین درباره چندانی دهند نگرانی  های اقتصادی را ادامه می فعالیتخطر  کمگروه  در این مدتدر هر حال چون  .کمتر یابیشتر هم 

خطر  که همه افراد گروه کم در نهایت پس از این .دی وجود ندارداهای اقتص دیگر هزینهکسب و کارها و ها و  سرمایهاز بین رفتن ضروریات، 



توان  می ،دیگر ناقل هم نیستند چون این افراد ایمن. آید وجود می ای به ه اصطالح ایمنی گلهب و شوند میایمن با هم آنها همه  ویروس گرفتند

 . به جامعه برگرداند همگروه پرخطر را 

خریدن زمان  فایدهکنیم  آنچه اینجا سبک سنگین می. بر ما معلوم نیستدرستی آنها اثبات عقیده استوار است که چندین مدل بر این کارکرد 

عی مطمئن شد که هایی به مدل ایتالیایی دارد از این جهت که باید با مراقبت و دوری اجتما مدل بریتانیا شباهت. منفعت آن است در برابر

اما تفاوت آن در این است که وقتی این شرط برقرار شد وزن کمتری به مراقبت و وزن بیشتری به از سرگیری . ظرفیت درمانی سرریز نکند

یماری را دوباره این بپیدا میکنند  یفرض دیگری که مدل بریتانیا دارد این است که افرادی که از بیماری بهبود. دهد های اقتصادی می فعالیت

 .   شوند و ناقل هم نخواهند بود ایمن میگیرند بلکه  نمی

شود که بتوان در آینده  است و منفعت آن تنها وقتی محقق می مردمزندگی شدن  ریاضتیضعیف شدن اقتصاد و  خرید زمانهزینه در واقع، 

شود و  آهسته میویروس با گرم شدن هوا چقدر انتشار دانیم که این  دارد چون ما نمی اما این منفعت عدم قطعیت. جلوی ویروس را گرفت

وارد دوباره باید مراقبت و قرنطیه را شروع کنیم و  و اگر برگشت چه کار کنیم؟ گردد رود که دوباره در پاییز بر حتی اگر بشود احتمال می

گرچه هر اآید و  دانیم واکسن این ویروس چه وقتی به بازار می ما نمی اما. شکند که واکسن بیاید وقتی میفقط شویم که  ای می یک چرخه

هم  هزینه انسانی بزرگی داده باشیمهم ولی ممکن است تا آن زمان  خواهد بودفاجعه  ادامه گیری ازجلوموثرترین ابزار برای زمانی بیاید 

 . اقتصاد را به شرایط ریاضتی برده باشیم

تشخیص موثر این فرض استوار است که جامعه زیرساخت الزم برای اجرای بر  یتانیابر رویکرد ثل تایوان،در مقایسه با رویکرد کشوری م

گزاری  ، آمادگی برای سیاستدیر شده است و سازماندهی الزم ندارد چون در واقع دیگر لیبیماران و ایزوله کردن آنها را در مقیاس م

مبنای این رویکرد این  .کیت شناسایی وجود نداردتعداد کافی از سالمت افراد جامعه یا  اطالعات دقیق رکوردشدهابزاری مثل یا  هماهنگ،

قبل از ورود واکسن درصد بزرگی از جامعه به  شد ولی با شرایط موجود است که اگر همه دنیا مثل تایوان بود ویروس بعد از مدتی ناپدید می

 . در نتیجه هزینه خرید زمان بزرگتر از منفعت آن است ،گیرند هر حال این ویروس را می

عالوه بر این، . مصون از برداشت شخصی یا اشتباه احتمالی نیستو  بر اساس برداشت من از اخبار و مقاالت موجود است این توضیحات

در اندازه قطعا نه و گنجد  نوشته میموثرتر است ابعاد وسیعی دارد که نه در اندازه این  ۸۳بحث بر سر اینکه چه رویکردی در مقابله با کوید

 تواند داشته گزاری می ها چه پیام سیاست برای ما ایرانینامیدم بریتانیا مدل  ی که مناین نوشته این است که رویکرد تر مهمهدف  .دانش من

خطر را از خانه  گزار در ایران گروه کم نباید نتیجه گرفت که سیاست هرگز از آن وجواب من این است که در حال حاضر مطلقا . باشد

 .  مهمبسیار به دو دلیل  .و اجتماعی را برای آنها باز کندهای اقتصادی  دربیاورد و فعالیت



. این است که نرخ بیمار شدن افراد در جامعه باید متناسب با ظرفیت درمانی جامعه باشد پیام آن اولینرا بپذیریم  مدل بریتانیاحتی اگر  ،اول

که علیرغم هستند ( های دیگر و چه  بیماری چه ویروس)پر است و بیماران زیادی کامال ها  در کشور ما در حال حاضر ظرفیت بیمارستان

ین بیماران را در معرض ریسک نه تنها ا چنین وضعیت پرفشاری. وجود نداردیرش آنها پزشکی ظرفیتی برای پذ های جدی تبه مراقب شاننیاز

 . شود از پزشکان و پرستاران کشور می یمریضی و از بین رفتن بخش رار میدهد بلکه باعثی قبزرگ

، کنند تاخیر درک میماه  یا دو با یکخطر ویروس را  جامعه و مردم گزاران ای هستیم که بخشی از سیاست دوم اینکه ما هنوز در مرحله

ناقص  یشود با هرج و مرج مدیریتی و به شکل شد امروز قرار است انجام بشود و وقتی هم انجام می میماه قبل انجام  دو یا اقدامی که باید یک

ها و  کفایتی یبآن ابزاری برای توجیه  کاریکاتوری ازشود که نسخه  بریتانیا باعث می مدل سازی سادهدر چنین شرایطی . گیرد صورت می

 مدل بریتانیادر نتیجه چه  .های جدی مانعی درست شود در برابر توصیه جمعی به در خانه ماندن و مراقبتعالوه بر این بشود و ها  مسولیتی بی

  .توصیه کرد شکلی جدی را به ترهای جامعه ویژه از مسن به فاصله گرفتن اجتماعی و در خانه ماندنبایست  میرا قبول داشته باشیم یا نه، 

 


