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 COVID-19موفق مهار  هايتجربه ییشناسا براي هاچگونه متخصصان از داده 
 ؟کنندی تفاده مـلف اسـمخت ي ورهاـدرکش

  بهداشت   زمینه  در  آینده  و  فعلی  هايبرنامه  و  هاسیاست  شناخت  به  کمک  هاي کشورهاي مختلف و مقایسه آن با یکدیگر،هدف از بررسی داده
  پیشرفت   که  هاي کشورهاییداده  دقیق  تحلیل  هاي متبحر اپیدمیولوژي باتوسط تیم  کار  این .  باشدمی  تجارب مفید گذشته،  اساس  بر  جهانی،

 مؤثرترین که کشورهایی شناسایی ،19-کووید مانند تحولی حال در بیماري مورد در. شودمی انجام اند،در مهار بیماري داشته ايالعاده فوق
 هاي داده  اساس  بر  ولی مهارت مناسب براي انتقال تجربیات خود به سایر کشورهاي جهان را ندارند، ساده نیست.  انداقدامات را انجام داده

  دلیل   به  این انتخاب  در  توجهی  قابل  هايمحدودیت.  شده است  ایجاد  موفق  کشورهاي  این  شناسایی  به  کمک  براي  متدولوژي  یک  موجود،
تر از همه نتایج نهایی  مهم   و  تغییر و تکامل است)  حال  (که مدام در  مورد  تعاریف  ناقص،  هايداده  شامل  این بیماري  تحول  حال  در  ماهیت

 . دارد  وجود  ناشناخته (به دلیل نوپدید بودن بیماري)،
 معانی   خط سیر و  داراي  ها،داده  از  کدام  هر.  کرد  شناسایی  را  تجربه موفقیت  تواننمی  شاخص،  یک  از  استفاده  با  فقط  باید توجه داشت که

. شده است  تعریف  اند،بوده  موفق  گیريهمه  مدیریت  در امروز  به  تا  که  کشورهایی  شناسایی  براي  شاخص  در نهایت چندین  و است  مختلفی
 منحنی  شیب.  دارد  کشورها  در   متفاوتی  بسیار  ییدشده، دالیلأت  هاي  مرگ  روزانه  ها، مبتنی بر مرگ هستند. میزانگروهی از این شاخص

  اما  اند،داشته  را  مرگ  تعداد  بیشترین  دارند   قرار  نمودار  باالي  در  که  کشورهایی.  شودمی  بیشتر  میر  و  مرگ  افزایش  سرعت  باشد،  بیشتر  هرچه
 مورد استفاده در این تحلیل،  نمودار دومین . بیشتر آن ها هم هست متاثر از جمعیت کشورها این از باید توجه داشت که مرگ بیشتر برخی

 مرگ   کاهش  در  مداخالت  از  برخی  که   دهندمی   نشان  نمودارها  این  حذف کند.  را  جمعیت  در  تفاوت  تا  دهدمی  نشان  را  ومیري مرگ سرانه
شدن این  روشن   به  کمک  براي  هستند.   مؤثرتر  این مداخالت  چرا  که  گویندنمی  ما  به  اما  اند،بوده   بقیه  از  مؤثرتر  بسیار  19-کووید  از  ناشی

  درمان   و  مهار  تشخیص،  پیشگیري،:  گیريهمه  به  پاسخ  و  سازيآماده   چهارچوب  باید یک  اند،تر بودهاثربخش   هاپاسخ  از  برخی  چرا  موضوع که
چندین    درمان  و  مهار  شناسایی،  براي  حذف شده است.فعالیت گسترده ویروس هستیم،    مرحله پیشگیري به دلیل اینکه در مرحله .  شودتهیه  

اند، کمک  چگونه عمل کرده خاص مرحله هر در  کشورها  هر کدام از شناسایی این که در  گرانتحلیل  به تواندمی که مرحله تعیین شده است
ها و با کمک آن، نگرش  کنیم  شناسایی  اند رابدیلی داشته  هايموفقیت  مرحله  هر  در  که را  کند تا کشورهاییمتدلوژي کمک می  این.  نماید

 تعریف نماییم.  بود، خواهد مفید کشورها سایر براي که و اقدامات جدیدي
 استفاده نمود.  19-هاي کشورها و بررسی دالیل موفقیت یا عدم موفقیت آن مناطق در مهار کوویدشاید بتوان از این روش در تحلیل داده

 به عنوان یکی از نمودارهاي مورد استفاده در این متدلوژي در زیر آورده شده است.  19-وویدنمودار تزایدي مرگ به دلیل ک
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 نفر  ابتال در میلیون بهبـودي فـوت ابـتـال کشــور 

 14,215 2,328,451  156,772 4,707,401 آمریکا 

 12,536 1,884,051 92,568 2,666,298 برزیل

 1,236 1,100,685 36,662 1,706,391 هند 

 5,793 646,524 14,058 845,443 روسیه
آفریقاي  
 8,307 326,171 8,005 493,183 جنـوبی 

 3,291 278,618 46,688 424,637 مکزیک

 12,564 287,127 19,217  414,735 پرو 

 18,592 328,327 9,457 355,667 شیلی

 N/A 7,178 28,445 335,602 اسپانیا

 3,648 265,830 16,982 306,752 ایران 

 N/A 4,464 46,119 303,181 انگلستان 

 5,803 154,387 10,105 295,508 کلمبیا 

 1,258  247,177 5,951 278,305 پاکستان 
عربستان 
 7,915 235,658 2,866 275,905 سـعودي 

 4,095 199,974 35,141 247,537 ایتالیا 
 

 لمبیا ک  :19-ه با کوویدـان در مواجهـورهاي جهـکش  تجارب
در این کشور   19-موارد کووید  است. نفر  50,925,896یت  جمع  و  لومترمربعکی  1,109,500مساحت  با  آمریکاي جنوبی،  در   کلمبیا کشوري

قرار دارد.   19-اکنون در رتبه دوازدهم کشورهاي جهان از نظر شمار مبتالیان به کوویدگزارش شد و هم 1398از تاریخ شانزدهم اسفندماه 
 مورد مرگ گزارش شده است.  9,810مورد تأییدشده بیماري و  286,020در این کشور تاکنون 

 باشد: شده در کشور کلمبیا شامل موارد زیر میانجام  برخی از تجارب و اقدامات
  هاي تردد توسط مردم قبل از اعالم رسمی قرنطینه  شروع تدابیر کنترلی و پیشگیرانه اعم از جداسازي و محدودیت 
  99تیر  25سال و تمدید قرنطینه تا  70، اجراي قرنطینه اجباري افراد باالي 99  همافروردین  6اعالم رسمی قرنطینه توسط دولت از 
  سال  60محدودیت ساعات کاري و دورکاري افراد باالي 
 ها اقدامات سختگیرانه نیروهاي ارتشی براي اعمال محدودیت 
   هادنبال اجراي محدودیت ه حمل و نقل عمومی بهاي تردد  ها، اماکن تفریحی و ایستگاه درصدي مراجعات به فروشگاه   80کاهش بیش از 
  هاي مختلف از جمله صنایع، کارخانجات و حمل و نقل براي بخش  19-هاي بهداشتی کوویدتنظیم پروتکل 
  ریپذ ب یها و اقشار آسشرکت یبه برخ  یمال يهاکمک 
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