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Modelowanie epidemii
Komputerowe modelowanie rozprzestrzeniania się epidemii pozwala na monitorowanie przebiegu
rozwoju epidemii w danej populacji, co stanowi bardzo przydatne narzędzie dla służb medycznych
i centrów zarządzania kryzysowego. Obliczenia numeryczne pozwalają m.in. określić w przybliżeniu
liczbę nowych zachorowań w jednostce czasu, zasięg epidemii i liczbę zmarłych w kolejnych dniach
itp. Pozwala to na oszacowanie środków medycznych potrzebnych na poszczególnych etapach do
walki z epidemią, a także opracowanie całego scenariusza walki z epidemią i ewentualnego
określenia części populacji, którą trzeba izolować.
Modelowanie epidemii umożliwia też badanie przydatności szczepień ochronnych do jej zapobiegania.
/.../
Interesujące jest, że dla danej choroby istnieje pewna szczególna liczba osób w danej populacji,
której szczepienie zapewnia tłumienie epidemii. /.../
W przypadku szczepienia 10% osób epidemia obejmuje prawie całą populację, natomiast szczepienie
35% populacji tłumi epidemię i zachorować może tylko ok. 1% osób, a więc znikomy procent

populacji. Krytyczna liczba szczepionych zawiera się między 33% i 35% populacji. /.../
Więcej można przeczytać w lutowym numerze "Spraw Nauki"
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