
رویی بو بحراا در رو در زمویشتت وایواآآزمویشتت وه و در بوره نقش  پروفستتور وستتت ورد و استتتا وستتت ورداز ی انوشتتتهترجمه آید آنچه در پی می

  ویسندگوان استقبولبو  به منظور تقدیم به آزمویش وایوا ایراا. ترجمه ایا مطلب که به توزگی در وبسویت وست ورد منتشر شده استاست  19-کووید

 انجوم شده است. از امکوراا گرامی خوااشمندم ایا نوشته را در فضوی مجوزی انتشور داند.

   حسا بیوت

 

 91-دوی سرعت به ماراتن: تالش برای کیفیت در بحران کوویداز 
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شکل یک بحران کوتاه ست که دیگر با آن به  شروع کنیم با آن به پس از چند ماه بحران کرونا، اکنون وقت آن ا مدت رفتار نکنیم و 

 عنوان یک وضعیت اضطراری بلندمدت رفتار کنیم.

 MSو استا وست ورد،  PhDجیمز اُ. وست ورد، 

 0202وریل آ

 

برای  ئیستتتتخنرانی  را، رئیس یک شتتتترکت (Up in the Air)پو در اوا اجوزه داید بو اندکی طنز تلخ شتتتتروی کنیم. در ابتدای فیلم 

شی تو : "خردهکندارائه می کورکنوا سکا نفس نمی %02فرو ست. بوزار م صنعت اتومبیل زمیا خورده ا ست.  شد. ایا کواش یوفته ا ک

" ایا شتترکت، که بعدا دور ماستتت. حاال دور،کند. "" ستتپس مکم می.شتتده استتت تثب در توریخ امریکو ی استتت کهمیکی از بدتریا ایو

او به معنوی کستتب و کور تخصتتم دارد، و بدتریا ایوم در امریکو برای آااوی دی ر شتتود، در تعدیل نیرو برای شتترکتمشتتخم می

  بهتر است.

کند، دور نتویج آزمویشتتت وای در حول فرا رستتتیدا استتتت. وک دستتتت و پنجه نرم میکه جهوا بو یک ویروس بستتتیور خطرن یدر حول

به نمویش  را او انستتواشتتوا در مرا بت ستت متی و در وا ا نجوت جوا میلیوانقش حیوتی دارند او و شتتون ا آزمویشتت وایآزمویشتت وه

شت، امو گذارند. می شیدا وجود دا ست که ایوم بهتری برای درخ ست. پیش آرزوی مو ایا ا در حولی که ایا بحراا ادامه دارد، دور مو

تنهو در صتتتورت و وی یک مرا بت ستتت متی یو افکور ممومی م، البته نه به طور جدی، که ستتتومونه کردیاز ایا مو امیشتتته اشتتتوره می

کنیم کنوا مو آرزو میاآزمویش به طور نوگهونی در دستترس نبوشتد.  انجوم ، زمونی کهرا درک خوااد کرد امتصتوب اامیت آزمویشت وه

 که یک پوندمی راه رسیدا به ایا درک نبود.

 امو اکنوا در ایا وضعیت استیم، در دنیویی که به خدموت مو نیوز مبرم دارد.

جوستتوزی استتت، یو آنفوالنزا استتت، یو یک یک کند ایا فقط کوری را راو کنیم. ار کستتی که ام م می ستتیوستتیمو الزم استتت  اول،

چنیا  تعداد زیودی از کند.از جهوا که آلوده نشتتده استتت صتتحبت می ایمنطقهدور و از  ای، احتموال از فوصتتلهاستتت تآنفوالنزای ستتخ

بزودی چنیا منوطق امنی وجود نخوااد داشت. چیا آنچه را که به سرشوا آمد جوسوزی نخوااد نومید. کره  ست.بو ی نمونده ا منوطقی

صتتین نخوااد کرد. امیا حوال ایتولیو و استتپونیو دارند بو چیزی بدتر از یک آنفوالنزای ده توستتوشتتوا را یک آنفوالنزای جنوبی تجربه

یک او، امه به سپتومبر روبرو است. ار وم، ملم، داده 11کنند. شهر نیویورک بو تلفوتی چندیا برابر حمله سخت دست و پنجه نرم می

    کنند.اشوره می حقیقیپوندمی جهونی 

نظیری برای ایا ایوم مجهز توا به طور بیتوا، و مزم راستتخای، اخ ق حرفهتوا یشتتویستتتشتتمو بو  ا آزمویشتت وای،به منواا شتتون 

چقدر ایا نتویج برای درموا درستتت بیموراا اامیت و در مهم استتتند، چق کنداید که نتویجی که تولید میدانستتتهاید. شتتمو امواره میشتتده

 برند که چقدر نتویج آزمویش وای حیوتی استند.، بقیه دنیو نیز دارند پی می19-دارند. امسول، بو حضور کووید
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، و تو ان ومی که به واکسا دسترسی پیدا کنیم، شمو تنهو *او بو حقویق سر کور دارند، شمو راویوا حقیقت استیداز آنجوئی که آزمویش وه

بلکه ستتتترولویی نیز، و بدوا ردگیری تموس و  PCRنه فقط راه بروا رفت از ایا بحراا استتتتتید. بدوا آزمویش در مقیوس وستتتتیا، 

سوزی ک یشوا بوزگردند و آنچه را که اویتوانند به فعولیتکنیم چه زموا و چه تعداد از مو می معلوم، مو  ودر نخواایم بود بیموراا جدا

شود و است، در افراد بدوا م مت پنهوا میکور از آنجوئی که ایا ویروس بسیور پنهوازندگی طبیعی جدید خوااد بود از سر ب یرند. 

 کند، نیوز بهاو پیش از بروز در افراد کمیا میبرد، یو ایا که افتهکنندگوا خوموش بهره می از ایشتتتتتوا به منواا نو  ا و پراکنده

 بیش از ار زموا دی ری است.اکنوا او آزمویش

 وصیه...چند تدر حولی که شمو در حول توختا به پیش استید اینک 

ی از برخاید. در ایا وضتتعیت  رار گرفتهتو حوال بستتیوری از شتتمو ستترتان بریزد.  رویکار تان بیش از حد توانباشتتید  ظار داشتتتهتان

سر میشمو، ام اکنوا در آرامش  بل از طوفوا  ست خوش بریدبه  شید. . ممکا ا شته بو شید امو انتظور ایا بخت خوب را ندا شونس بو

امو حتو ان ومی که بو موج اول ایا بحراا  بیموراا شتتمو و نیوز به آزمویش بیش از ار زموا دی ری در  بل بوشتتد.وشتتید انتظور داشتتته ب

شروی ک سر و کله می ست  شیم،  اوی بعدیریزی برای موجنید به برنومهزنید، الزم ا شته بو سا دا ستند. تو زمونی که واک که در راه ا

 جنگ است.در ایا  اسوسیآزمویش کردا س حی 

اگر در حول حوضتتر  او.معرنکمبود  اوی انتقول ویروس،محیطکمبود اوی آزمویش، ستتوآب کمبود ها را داشتتته باشتتید.انتظار کمبود

ستهجریوا  شید در نقطه ایپیو شته بو شد. از تومیا کوال دارید، انتظور دا شید فکر جوی زیاای از زموا در آینده، چنیا نبو آوردا  –او بو

ش وه بیش از ستقل توا را یک روش آزمویش به آزموی شرکت م شمو برای از یک تومیا کننده یو  در نظر ب یرید، طوری که اگر ذخیره 

که  ایمبوده آا چیزی کورآمدیاوی طوالنی در حول پی یری را داشتتته بوشتتید. مو ستتول Yاز روش  پیمونهته کشتتید، انوز یک  Xروش 

اوی او. جوی زیااو و پشتتتتیبوادر حول حوضتتتر الزم استتتت دفوی مستتتتحکمی فراام کنید، دارای انبوشتتتتهخوانند. می **LEANمدیراا 

صورت امکوا تهیه محیطسوآب شیوبی کنید، در  اوی ابتکوری طراحی در نظر ب یرید، روش اوی انتقول ویروس خودتوا رااو را ارز

اوی آزمویش»به کور . اگر یک آزمویش وه بزرگ استید برخی از استعداداو را اوی  دیمی به کور خوااند آمد(مهورتاینجو )و تهیه کنید 

 ( ب مورید.(Lab-Developed Tests «سوخت آزمویش وه

توا بر نیوزاوی آزمویش برای یک ستتول، ریزی کنید. فرضفراتر از ایا موج، موج بعدی، و موج بعد از آا برنومهبلندمدت بیندیشتتید. 

العوده خوااد بود اگر ایا فوق یم.اهکه مو کلمه موراتا را در منواا ایا نوشتتته به کور برد استتت دلیل ایا ا امرایشتتوید دوستتول، بوشتتد. 

شیم. امو چوا پیروزی تنهو از راه واکسینوسیوا و مهور انتشور ویروس  شتبوه از آب در بیوید و شواد پویوا ایا وضعیت در چند موه بو ا

 د، تصور روبراه شدا سریا اوضوی در آینده سخت است.در امه کشوراو به دست خوااد آم

وارد بوزی ستتتتوخت اجوزه داده استتتتت  ایار ستتتتوزندهدر امریکو دراو را بوز کرده استتتتت و به  FDAبله، کیفیت را فراموش نکنید. 

ه طور د، بو ایا امید که بانگیر شدهگیر بودند، حوال خیلی آسواشود )موسسوت نظورتی امریکو ابتدا بسیور سخت محصوالت آزمویش وای

آوریل، پوی وه داده  11ستتوزنده پریده بودند داخل بوزار. تو  02متوستتط درستتت از کور در بیوید(. در زموا نوشتتتا ایا مطلب، بیش از 

ست کرد! را تو 052بیش از  FINDجهونی  شرکت فهر شند. ایچ بختی وجود ندارد که امه ایا  سوختا محصوالت مولی بو او در حول 

های کیفیت بهتر را بخواهید. دادهبستتیور ضتتعین بوشتتند.  انداو که بو مجله وارد بوزار شتتدهوالیی استتت که برخی از ایا روشحتمول با

ها را با انجام دهید. آنهای  را در آزمایشتتگاه خودتان مربوط به ارزشتتیاب ، حستتاستتیت، و اخترتتارتتیت را طلی کنید. چنین بررستت 

اگر  –توا اضتتتوفه کنید اویاوی طرن ستتتوم را به روشکنترل ،ممکا بوید در ستتتریعتریا زمواگذارید. تان به اشتتتترا  بهمکاران

نشونه ایا نیست که امه چیز خوب است، احتموال ایا به معنوی آا است که  افتند وبل  بول میاوی سوزنده امواره داخل محدوده کنترل

گروای او شتتترکت کنید. در کوتوه مدت، تبودل برای ایا روش PT/EQAبرنومه او به اندازه کوفی حستتتوس نیستتتتند. در یک آا کنترل

 توا را در نظر ب یرید.اوی نزدیکاوی حلقوی" بو بیمورستوانمونه یو "کورآزمویی

یی که ایا ودر جگویی کنیم. بیمور گزافه تشتتتتخیمبرای  کردا شآزمویتوانویی نبوید در بوره ها را بزرگنمای  نکنید. توانمندی آزمایش

ویروس در جومعه گسترده شده است، آزمویش کردا ثونویه است، شمو بوید فرض را بر ایا ب ذارید که احتموال ار کسی آلوده است، و 

شمو فقط ردگیری بیموری  ست آزمویش .نیست بدوا افتراق افراد خیلی بیمور از کمتر بیموراکنوا کور  دازه ه اناوی تشخیصی بممکا ا

از وجود امچنیا گیرند اامیت نداشتتتتته بوشتتتتد. مو بولینی بیموری را زیر نظر می بیمور وتظوار که ستتتت متی اوی دی ریامه آزمویش

 آگوه استیم. rt-PCRاوی آزمویش او، و امچنیا موارد منفی کوذب بو روشسنجشی مهمی در رابطه بو سوآباوی پیشچولش



ه محدودیت منوبا، تعدیل نیرو، و دی ر نودیداوی طوالنی، آزمویش وه بو کواش ازینه، ی نبوشید. برای مدتخجولتبه چشم بیایید. نهویتو، 

او است. بینینوشی از پیومداوی مستقیم ایا کوته ،اوی کنونی مو در مقوبله بو ایا ویروساست. برخی از چولش کنور آمدهاو گرفته شدا

بت رن برای مو کنیم، به وییه بو در نظر گرفتا ستتتوبقه مو،ه بو بحراا دستتتت و پنجه نرم میاو در حولی کستتتکوت در بوره ایا کوستتتتی

، نه درخواست کنید -که بیموراا الزم دارند  –منوبعی را که الزم دارید بران یز است. امو الزم است خودی نشوا بدایم. به چشم بیویید. 

شمو را به کن بودجه ه. اجوزتنهو برای مقوبله بو بحراا آنی، بلکه برای پیش رفتا شد مدیراا اجرایی  بندی نداید و تی بحراا برطرن 

 و منوبا برانند.

 به یاد داشته باشید،

 شما حامالن حقیقت هستید.

 شما حامالن زندگ  هستید.

 تواند ما را از این بحران بیرون ببرد.شما حامالن امیدی هستید که م 

 کشند، و ایا حرفه که در سراسر دنیو در ایا نبرد شرکت دارند، که ایا بور را به دوش می ن ااو و امه شور امه آزمویش وهدرود ب

  صد دارند ایا نبرد را به خوطر امه مو ببرند.

 جیم و استا

 

 چند پوور ی:

ست  سته ا شوی شتربونی*  سرو   Labحرکت ، Project Santa Fe Foundationمدیر اجرایی رئیس و  Khosrow Shotorbani خ

 ، را اولیا کسی بنومیم که آزمویش وایوا را "راویوا حقیقت" نومید.2.0

شتتتتتد، نه برای رفته می، انلب ایا رویکرد به منواا توجیهی برای کواش کورکنوا و موجودی انبور به کور گLEAN** دردفوی از 

خش را او آا بدم بو خریداوی اضطراری تکمیل شود. امو بیشتر سوزموا-در-پذیرش یک سومونه وا عی تولید تویوتو. بنو بود که انبورش

 فراموش کردند.
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