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 19-ومیر کوویدبرخی اطالعات مرتبط با غربالگري، ابتال و مرگ

بیماران با پیامد فوت، بیماران تحت * نســـبت به کل بیماران بســـتري ** 
هاي ویژه، به عنوان موارد گذاري ناي و بیماران نیازمند بسـتري در بخشلوله

ده دید بیماري منظور ـش تري در ـش اس موارد بـس اند. اطالعات این نمودار براـس
بیمارســتانی و موارد بدون عالمت در بیمارســتان بوده و تعداد بیماران خارج  

ها درنظر گرفته نـشده اـست. به منظور افزایش تعداد نمونه، محاـسبه این ـسهم
 هاي مرگ در یک هفته گذشته محاسبه شده است. محاسبه شاخص

ـ الگـغرب   يرـ
 دارـ قـ م )16/1/1399روز    20تا ساعت   14/12/1398(از  

 69.485.850 شده تاکنونتعداد خدمات ارائه

 2/0 اندشده که به پزشک ارجاع شدهدرصد افراد غربال
شده  که مراقبت در منزل براي افراد ویزیتدرصد 

 5/24 ها توصیه شده استآن

ها شده  که درمان سرپایی براي آندرصد افراد ویزیت
 6/0 ویز شده استجت

-شده  که به بیمارستان ارجاع شدهدرصد افراد ویزیت
 6/4 اند

 يبستر  مارستانیکه در ب   مارستانیبه ب   نیدرصد مراجع
 1/30 دان شده

 3/97 درصد رضایتمندي از خدمات

  ساعت گذشته)  72موارد ابتال (در  

   54/ 2 )19/ 2( (انحراف معیار)میانگین سنی 
 53) 39 – 70( (دامنه بین چارکی)میانه سنی  

  فراوانی نسبی ابتال در دو جنس (%)

 52/ 7 مرد      
 47/ 3 زن      

اي بیماري زمینهفراوانی نسبی بیماران داراي حداقل یک 
(%) 53 

هاي ویژه* بستري در بخش مراقبتفراوانی نسبی بیماران 
(%) 3 /12 

 15/ 5 فراوانی نسبی موارد شدید بیماري** (%)
  موارد فوت (در هفته گذشته)

 67) 16( (انحراف معیار)میانگین سنی 

 72) 61 –  82( (دامنه بین چارکی)میانه سنی  
سال در افراد فوت شده   60 يسن باال ینسب یفراوان 

(%) 2 /77 

  فراوانی نسبی فوت به تفکیک جنس بیماران (%)

 57/ 7 مرد   
 42/ 3 زن   

فراوانی نسبی موارد فوت داراي حداقل یک بیماري 
 60/ 4 اي (%)زمینه

سال یا داراي   60فراوانی نسبی موارد فوت  با سن باالي  
 87/ 9 (%)اي  حداقل یک بیماري زمینه

 ایپو ازيـستفاده از مدلـبا اس رانیدر ا ونیزوالسیبر حسب سطوح مختلف ا 19-دیبه کوو انیدر مبتال يترـبس ازمندیتعداد افراد ن نیتخم   
نیازمند بستري، بر حسب سطوح مختلف ایزوالسیون تخمین زده شده است. پنج سناریو تدوین شده است که از نظر شدت و مدت  19-سازي، تعداد افراد کووید در این مدل

برآورده شده است. منظور از ایزوالسیون، شرایطی است که افراد مبتال نتوانند بیماري  1399پایان خرداد تا  1398اند. موارد جدید ابتال از اول بهمن زمان مداخله با هم متفاوت
 گردد.روز در بیمارستان بستري می 5طور متوسط را به افراد سالم منتقل کنند. تعداد موارد بستري با این فرض محاسبه شده است که هر فرد به

صفر صد ایزوالسیون براي کنترل عفونت فرض بر عدم انجام هرگونه مداخله از سوي دولت و مردم براي ایزوالسیون بوده و در :له)ـخدون مداـ(ب هیپاحالت . 1 سناریو
مورد در  65،000(حدود رسد میخود مقدار آخر خردادماه به بیشینه  واست. در این شرایط، تعداد افراد نیازمند بستري با یک شتاب فزاینده تا پایان خرداد ماه ادامه یافته 

 .فرد در روز)  132،000تا    25،000روز؛ فاصله اطمینان: 
در کل بازه زمانی تعریف شده و توسط مردم است. در این شرایط تعداد افراد نیازمند  %10در این سناریو، فرض بر ایزوالسیون  :تـ ه دولـلـ داخـدون مــ. ب2 سناریو

فاصله   ؛ر روزدبستري  فرد نیازمند    14،500بیش از  رسد (می  بیشینه خودماه به آخر اردیبهشتولی فزاینده ادامه یافته و در   1تر نسبت به سناریوي  بسیار مالیم  ییبش بستري با 
یازمند بستري در روز (فاصله فرد ن   12،000حدود خر خرداد به آدر ادامه یافته و با یک شیب کمابیش ثابت و سپس کمی کاهنده  . سپسنفر) 29،000تا  5،800 :اطمینان

 رسد.می نفر)  28،000تا    3،300اطمینان:  
درصد  %10فرض بر اعمال مداخالت حداقلی توسط دولت (آموزش و توصیه به بیماران) است که از ابتدا تا انتهاي بهمن، موجب  :ن ییـد پاـه در ح ـلـداخ ـ. م3 سناریو

رفتار مختصري  درصد ایزوالسیون شده باشد. در این سناریو مردم و مبتالیان تغییر %20اسفند به بعد موجب  20ایزوالسیون و از  %15اسفند، موجب  20ایزوالسیون، از ابتدا تا 
تا  3،200 :فاصله اطمینان؛ ر روزد مورد 7،800ود رسد (حد میاواخر فروردین به بیشینه خود حدوداً در یب مالیم افزایش و نیازمند بستري با ش دارند و تعداد تخمینی موارد 

 رسد.می نفر)  9،500تا    500مورد در روز (فاصله اطمینان:   3،500د  حدوخر خرداد به آو در طی نموده تا اواخر خرداد را یک شیب مالیم کاهنده . سپس نفر) 14،500
، تعطیلی تمامی مراکز پر ازدحام جمعیشامل مدیریت اجتماعات، تعطیلی مراسم تر شدن مداخالت دولت است که  بر جدي  فرض  ط:ـطح متوسـمداخله در س  . 4  سناریو

ایزوالسیون  %15اسفند، موجب  20درصد ایزوالسیون، از ابتداي اسفند تا  %10ترددهاست. مداخالت از ابتدا تا انتهاي بهمن، موجب ها و مدارس و محدود کردن نظیر دانشگاه
اواخر اسفند افزایش و به  بستري تاافراد نیازمند شود. در این سناریو که نزدیک به اقدامات فعلی دولت است، تعداد ایزوالسیون می %30اسفند تا پایان خردادماه، موجب  20و از 

 100رسد (فاصله اطمینان  مورد در روز می  1،200کاهنده در آخر خرداد به    ییبش نفر). سپس با  10،900تا    3،500 :فاصله اطمینانمورد در روز؛    6،600میرسد (بیشینه خود  
 .نفر در روز) 3،700تا  

ـ طح شـ. مداخله در س 5  سناریو و البته بدون استفاده از سازوکار نظامی است. مداخالت از اول تا اخیر بهمن   4تر از سناریوي مداخله دولت گستردهدر این سناریو،    :دیدـ
. این شرایط ایزوالسیون موثر، خواهد شد %40اسفند به بعد تا پایان بازه زمانی منجر به  20ایزوالسیون و از  %15اسفند، منجر به  20درصد ایزوالسیون، از اول تا  %10منجر به 

کند و مبادي ورودي و خروجی شهرها را کنترل نموده، افراد مشکوك، هاي درون و برون شهري را محدود میشود. دولت عبور و مرور و مسافرتحالت بهینه براي کشور تلقی می
نسبتاً افزایشی تا اواخر اسفند، به  یببستري با یک ش نیازمند یط، تعداد موارد کنند. در این شراایزوله و ردیابی تماس شده و مردم نیز از تدابیر ایزوالسیون به خوبی تبعیت می

مورد   450به حدود  خر خرداد آ و در شدهشدت کاهنده سپس سرعت رشد بهنفر).  10،700تا  3،400 :فاصله اطمینانمورد در روز؛  6،500حدود رسد (میتعداد بیشینه خود 
 .نفر)  1،600تا    25رسد (فاصله اطمینان: در روز می

 ري:ـیـگهـجـنتی   
دارد ریاز آن تاث یو مرگ ناش يماریشدت بر روند بافراد در جامعه به هايکردن و کاهش تماسزولهیا يکه مداخالت در راستا دهندمی نشان هامدل. 
دارد بخشینیب يقو يهمکار کیبه  ازین يمداخالت حداکثر. 
 افتدی زودتر اتفاق م ،ینمودار مرگ تجمع ییقسمت انتها ب یو افت ش يماریدر بروز ب یروند کاهش  شود،یم تررانه گیهر چه مداخالت سخت. 
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