آنچه در پی میآید ترجمه نوشتتتهای از پروفستتور وستتت ورد و استتتا وستتت ورد در بوره نقش آزمویش ت وه و آزمویش ت وایوا در رو دررویی بو بحراا
کووید 19-است که به توزگی در وبسویت وست ورد منتشر شده است .ترجمه ایا مطلب به منظور تقدیم به آزمویش وایوا ایراا بو استقبول نویسندگوا
انجوم شده است .از امکوراا گرامی خوااشمندم ایا نوشته را در فضوی مجوزی انتشور داند.
حسا بیوت

از دوی سرعت به ماراتن :تالش برای کیفیت در بحران کووید91-
https://www.westgard.com/covid-19-marathon.htm

پس از چند ماه بحران کرونا ،اکنون وقت آن ا ست که دیگر با آن به شکل یک بحران کوتاهمدت رفتار نکنیم و شروع کنیم با آن به
عنوان یک وضعیت اضطراری بلندمدت رفتار کنیم.
جیمز اُ .وست ورد PhD ،و استا وست وردMS ،
آوریل 0202

اجوزه داید بو اندکی طنز تلخ شتتتتروی کنیم .در ابتدای فیلم پو در اوا ) ،(Up in the Airرئیس یک شتتتترکت ستتتتخنرانی رائی برای
کورکنوا ارائه میکند" :خردهفرو شی تو  %02کواش یوفته ا ست .صنعت اتومبیل زمیا خورده ا ست .بوزار م سکا نفس نمیک شد .ایا
یکی از بدتریا ایومی استتت که در توریخ امریکو ثبت شتتده استتت ".ستتپس مکم میکند" .حاال دور ،دور ماستتت ".ایا شتترکت ،که بعدا
مشتتخم میشتتود ،در تعدیل نیرو برای شتترکتاوی دی ر تخصتتم دارد ،و بدتریا ایوم در امریکو برای آااو به معنوی کستتب و کور
بهتر است.
در حولی که جهوا بو یک ویروس بستتتیور خطرنوک دستتتت و پنجه نرم میکند ،دور نتویج آزمویشتتت وای در حول فرا رستتتیدا استتتت.
آزمویش ت وهاو و شتتون ا آزمویش ت وای دارند نقش حیوتیشتتوا در مرا بت س ت متی و در وا ا نجوت جوا میلیوااو انستتوا را به نمویش
میگذارند .آرزوی مو ایا ا ست که ایوم بهتری برای درخ شیدا وجود دا شت ،امو در حولی که ایا بحراا ادامه دارد ،دور مو ست .پیش
از ایا مو امیشتتته اشتتتوره میکردیم ،البته نه به طور جدی ،که ستتتومونه مرا بت ستتت متی یو افکور ممومی تنهو در صتتتورت و وی یک
امتصتوب اامیت آزمویشت وه را درک خوااد کرد ،زمونی که انجوم آزمویش به طور نوگهونی در دستترس نبوشتد .اکنوا مو آرزو میکنیم
که یک پوندمی راه رسیدا به ایا درک نبود.
امو اکنوا در ایا وضعیت استیم ،در دنیویی که به خدموت مو نیوز مبرم دارد.
اول ،الزم استتت مو ستتیوستتی کوری را راو کنیم .ار کستتی که ام م میکند ایا فقط یک جوستتوزی استتت ،یو آنفوالنزا استتت ،یو یک
آنفوالنزای ستتخت استتت ،احتموال از فوصتتلهای دور و از منطقهای از جهوا که آلوده نشتتده استتت صتتحبت میکند .تعداد زیودی از چنیا
منوطقی بو ی نمونده ا ست .بزودی چنیا منوطق امنی وجود نخوااد داشت .چیا آنچه را که به سرشوا آمد جوسوزی نخوااد نومید .کره
جنوبی تجربهشتتوا را یک آنفوالنزای ستتوده توصتتین نخوااد کرد .امیا حوال ایتولیو و استتپونیو دارند بو چیزی بدتر از یک آنفوالنزای
سخت دست و پنجه نرم میکنند .شهر نیویورک بو تلفوتی چندیا برابر حمله  11سپتومبر روبرو است .ار وم ،ملم ،دادهاو ،امه به یک
پوندمی جهونی حقیقی اشوره میکنند.
به منواا شتتون ا آزمویش ت وای ،شتتمو بو شتتویستتت یتوا ،اخ ق حرفهایتوا ،و مزم راستتختوا به طور بینظیری برای ایا ایوم مجهز
شتتدهاید .شتتمو امواره میدانستتتهاید که نتویجی که تولید میکند چقدر مهم استتتند ،و چقدر ایا نتویج برای درموا درستتت بیموراا اامیت
دارند .امسول ،بو حضور کووید ،19-بقیه دنیو نیز دارند پی میبرند که چقدر نتویج آزمویش وای حیوتی استند.

از آنجوئی که آزمویش وهاو بو حقویق سر کور دارند ،شمو راویوا حقیقت استید* ،و تو ان ومی که به واکسا دسترسی پیدا کنیم ،شمو تنهو
راه بروا رفت از ایا بحراا استتتتتید .بدوا آزمویش در مقیوس وستتتتیا ،نه فقط  PCRبلکه ستتتترولویی نیز ،و بدوا ردگیری تموس و
جدا سوزی بیموراا ،مو ودر نخواایم بود معلوم کنیم چه زموا و چه تعداد از مو میتوانند به فعولیتاوی شوا بوزگردند و آنچه را که یک
زندگی طبیعی جدید خوااد بود از سر ب یرند .از آنجوئی که ایا ویروس بسیور پنهواکور است ،در افراد بدوا م مت پنهوا می شود و
از ایشتتتتتوا به منواا نو ا و پراکنده کنندگوا خوموش بهره میبرد ،یو ایا که افته او پیش از بروز در افراد کمیا میکند ،نیوز به
آزمویشاو اکنوا بیش از ار زموا دی ری است.
اینک در حولی که شمو در حول توختا به پیش استید چند توصیه...
انتظار داشتتته باشتتید بیش از حد توانتان کار روی ستترتان بریزد .بستتیوری از شتتمو تو حوال در ایا وضتتعیت رار گرفتهاید .برخی از
شمو ،ام اکنوا در آرامش بل از طوفوا به سر میبرید .ممکا ا ست خوش شونس بو شید امو انتظور ایا بخت خوب را ندا شته بو شید.
انتظور داشتتته بوشتتید بیموراا شتتمو و نیوز به آزمویش بیش از ار زموا دی ری در بل بوشتتد .امو حتو ان ومی که بو موج اول ایا بحراا
سر و کله می زنید ،الزم ا ست شروی کنید به برنومهریزی برای موجاوی بعدی که در راه ا ستند .تو زمونی که واک سا دا شته بو شیم،
آزمویش کردا س حی اسوسی در ایا جنگ است.
انتظار کمبودها را داشتتته باشتتید .کمبود ستتوآباوی آزمویش ،کمبود محیطاوی انتقول ویروس ،کمبود معرناو .اگر در حول حوضتتر
جریوا پیو ستهای از تومیا کوال دارید ،انتظور دا شته بو شید در نقطهای از زموا در آینده ،چنیا نبو شد .فکر جوی زیااو بو شید – آوردا
بیش از یک روش آزمویش به آزموی ش وهتوا را از یک تومیا کننده یو شرکت م ستقل در نظر ب یرید ،طوری که اگر ذخیره شمو برای
روش  Xته کشتتید ،انوز یک پیمونه از روش  Yرا داشتتته بوشتتید .مو ستتولاوی طوالنی در حول پی یری کورآمدی آا چیزی بودهایم که
مدیراا ** LEANمیخوانند .در حول حوضتتتر الزم استتتت دفوی مستتتتحکمی فراام کنید ،دارای انبوشتتتتهاو و پشتتتتیبوااو .جوی زیااوی
سوآباو را ارز شیوبی کنید ،در صورت امکوا تهیه محیطاوی انتقول ویروس خودتوا را در نظر ب یرید ،روشاوی ابتکوری طراحی
و تهیه کنید (اینجو مهورتاوی دیمی به کور خوااند آمد) .اگر یک آزمویش وه بزرگ استید برخی از استعداداو را به کور «آزمویشاوی
سوخت آزمویش وه» ) )Lab-Developed Testsب مورید.
بلندمدت بیندیشتتید .فراتر از ایا موج ،موج بعدی ،و موج بعد از آا برنومهریزی کنید .فرضتوا بر نیوزاوی آزمویش برای یک ستتول،
شتتوید دوستتول ،بوشتتد .ایا امر دلیل ایا استتت که مو کلمه موراتا را در منواا ایا نوشتتته به کور بردهایم .فوقالعوده خوااد بود اگر ایا
اشتبوه از آب در بیوید و شواد پویوا ایا وضعیت در چند موه بوشیم .امو چوا پیروزی تنهو از راه واکسینوسیوا و مهور انتشور ویروس
در امه کشوراو به دست خوااد آمد ،تصور روبراه شدا سریا اوضوی در آینده سخت است.
کیفیت را فراموش نکنید .بله FDA ،در امریکو دراو را بوز کرده استتتتت و به ار ستتتتوزندهای اجوزه داده استتتتت وارد بوزی ستتتتوخت
محصوالت آزمویش وای شود (موسسوت نظورتی امریکو ابتدا بسیور سختگیر بودند ،حوال خیلی آسواگیر شدهاند ،بو ایا امید که به طور
متوستتط درستتت از کور در بیوید) .در زموا نوشتتتا ایا مطلب ،بیش از  02ستتوزنده پریده بودند داخل بوزار .تو  11آوریل ،پوی وه داده
جهونی  FINDبیش از  052تو را فهر ست کرد! ایچ بختی وجود ندارد که امه ایا شرکتاو در حول سوختا مح صوالت مولی بو شند.
احتمول بوالیی استتت که برخی از ایا روشاو که بو مجله وارد بوزار شتتدهاند بستتیور ضتتعین بوشتتند .کیفیت بهتر را بخواهید .دادههای
مربوط به ارزشتتیاب  ،حستتاستتیت ،و اخترتتارتتیت را طلی کنید .چنین بررس ت های را در آزمایشتتگاه خودتان انجام دهید .آنها را با
همکارانتان به اشتتتترا بگذارید .بوید در ستتتریعتریا زموا ممکا ،کنترلاوی طرن ستتتوم را به روشاویتوا اضتتتوفه کنید – اگر
کنترلاوی سوزنده امواره داخل محدوده وبل بول میافتند نشونه ایا نیست که امه چیز خوب است ،احتموال ایا به معنوی آا است که
آا کنترلاو به اندازه کوفی حستتتوس نیستتتتند .در یک برنومه  PT/EQAبرای ایا روشاو شتتترکت کنید .در کوتوه مدت ،تبودل گروای
نمونه یو "کورآزموییاوی حلقوی" بو بیمورستوااوی نزدیکتوا را در نظر ب یرید.
توانمندی آزمایشها را بزرگنمای نکنید .نبوید در بوره توانویی آزمویش کردا برای تشتتتتخیم بیمور گزافهگویی کنیم .در جویی که ایا
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
اکنوا کور شمو فقط ردگیری بیموری بدوا افتراق افراد خیلی بیمور از کمتر بیمور نی ست .ممکا ا ست آزمویشاوی ت شخی صی به اندازه
امه آزمویشاوی دی ری که ستتتت متی بیمور وتظوار بولینی بیموری را زیر نظر میگیرند اامیت نداشتتتتته بوشتتتتد .مو امچنیا از وجود
چولشاوی پیشسنجشی مهمی در رابطه بو سوآباو ،و امچنیا موارد منفی کوذب بو روشاوی آزمویش  rt-PCRآگوه استیم.

نهویتو ،به چشم بیایید .خجولتی نبوشید .برای مدتاوی طوالنی ،آزمویش وه بو کواش ازینه ،محدودیت منوبا ،تعدیل نیرو ،و دی ر نودیده
گرفته شدااو کنور آمده است .برخی از چولشاوی کنونی مو در مقوبله بو ایا ویروس ،نوشی از پیومداوی مستقیم ایا کوتهبینیاو است.
ستتتکوت در بوره ایا کوستتتتیاو در حولی که بو بحراا دستتتت و پنجه نرم میکنیم ،به وییه بو در نظر گرفتا ستتتوبقه مو ،برای مو رنبت
بران یز است .امو الزم است خودی نشوا بدایم .به چشم بیویید .منوبعی را که الزم دارید – که بیموراا الزم دارند  -درخواست کنید ،نه
تنهو برای مقوبله بو بحراا آنی ،بلکه برای پیش رفتا .اجوزه نداید و تی بحراا برطرن شد مدیراا اجرایی شمو را به کن بودجهبندی
و منوبا برانند.
به یاد داشته باشید،
شما حامالن حقیقت هستید.
شما حامالن زندگ هستید.
شما حامالن امیدی هستید که م تواند ما را از این بحران بیرون ببرد.
درود بر امه آزمویش وهاو و امه شون ا ایا حرفه که در سراسر دنیو در ایا نبرد شرکت دارند ،که ایا بور را به دوش میکشند ،و
صد دارند ایا نبرد را به خوطر امه مو ببرند.
جیم و استا

چند پوور ی:
* شوی سته ا ست خ سرو شتربونی  Khosrow Shotorbaniرئیس و مدیر اجرایی  ،Project Santa Fe Foundationحرکت Lab
 ،2.0را اولیا کسی بنومیم که آزمویش وایوا را "راویوا حقیقت" نومید.
** دردفوی از  ، LEANانلب ایا رویکرد به منواا توجیهی برای کواش کورکنوا و موجودی انبور به کور گرفته میشتتتتتد ،نه برای
پذیرش یک سومونه وا عی تولید تویوتو .بنو بود که انبورش-در-دم بو خریداوی اضطراری تکمیل شود .امو بیشتر سوزموااو آا بخش را
فراموش کردند.

