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تعزيف اپيذٍي٘ى٘ژي
اپيذٍي٘ى٘ژي ،پائ عيٌ تٖذاضت عٍَ٘ي اعت ٚ ،سيؾٗ آْ اص وٍّٗ ئٛبٔي اپي ) (Epiثهٗ ِؼٕهبي
ثش يب سٚي ،دٍ٘ص ) (Demosثهٗ ِؼٕهبي ِهشدَ  ٚىو٘ژي ) (Logyيؼٕهي ِابٌؼهٗ ،ثشفشفتهٗ ؽهذٖ اعهت ثهب
تٛرٗ ثٗ تبسيخ اسائٗ تؼبسيف ِختٍف اپيذِيٌٛٛژي لبدس خٛا٘يُ ثٛد تب صذٚدي ثٗ عيش تىٛيٓ  ٚتىبِهً آٔههٗ
وٗ اِشٚصٖ ثٗ ػٕٛاْ ػٍُ اپيذِيٌٛٛژي دس رٙبْ ِاشس اعت ٔيض پي ثجشيُ اثتذا ثٗ ثشخي اص ايهٓ تؼهبسيف
اؽبسٖ ِيؽٛد4
تعاريف ٍختيف
 اپيذٍي٘ى٘ژي سؽتٗ اي اص ػٍ َٛطجبثت اعت نٓ ّ٘ٗ فيشي ٖا سا ثشسعي ِيوٕذ
 اپيذِيٌٛٛژي ػٍُ ثشسعي تٛصيغ ٗضعيت سالٍتي ،ثيّهبسي ٚ ،عهبيش ِغهبئً ِشثهٛط ثهٗ عهالِتي
أغبْ دس استجبط ثب عٓ ،رٕظٔ ،ژادٚ ،ضؼيت رغشافيبييِ ،ز٘ت ،آِٛصػ ،ؽغً ،سفتبس ،سٍاُ،
ٍناُ ،ضخص  ٚغيشٖ اعت
اپيذِيٌٛٛژي ػٍُ ثشسعي فشاٚأي ،چگٔٛگي ػًٍ ،أتؾبس  ٚوٕتشٚي ثيّبسي ٘هب دس فهش٘ ٖٚهبي

ِشدَ اعت وٗ ؽبًِ رّغآٚسي  ٚتزضيٗ  ٚتضٍيً ِٕظُ دادٖ ٘بي ِشثٛط ثٗ ثيّبسي ٘بعت
 اپيذِيٌٛٛژي ِابٌؼٗ عالِتي  ٚفضي دس رٛاِغ أغبٔي اعت
 اپيهذِيٌٛٛژي يىهي اص ػٍه َٛپبيهٗ طهت اعهت وههٗ دس ِهٛسد تٛصيهغ  ٚػٛاِهً تؼيهيٓ وٕٕهذٖ فشاٚأههي
ثيّبسي ٘ب دس رٛاِغ ثؾشي ثضج ِيوٕذ
 اپيههذِيٌٛٛژي تههالػ ٘ههبيي ػّههِٛي ،عههبصِبْ يبفتههٗ ٘ ٚذفّٕههذ ثههشاي پيطووريزي اص ثيّههبسي ٘ههب ٚ
ارتقاء سالٍت اعت  ٚيب ت٘صيف  ٚتحييوو ٚرهٛد ثيّهبسي ٘هب دس ربِؼهٗ  ٚوٕتهشٚي ػٛاِهً ِهرحش
دس ٚلٛع ثيّبسي ٘ب اعت
 اپيذِيٌٛٛژي يه رٗش تحقيقي ثشاي رغتزٛي ػٍّت يهب ٍْثو يهه ثيّهبسئ ،هبتٛأي ،عهٕذسَ  ٚيهب
ٚضؼيت ثذ اعت
 اپيههذِيٌٛٛژي ِابٌؼههٗ چگههٔٛگي تٛصيههغ  ٚتؼييٓوٕٕههذٖ ٘ههبي تٛصيههغ صههبيع ٚ ٚلههبيغ ِشثههٛط ثههٗ
عالِت دس رّؼيتي ِؾخـ ٚ ،ثٙشٖ فيشي اص ايٓ ِابٌؼٗ ثشاي حو ٍطنالت صحي اعت
 اپيههذِيٌٛٛژي أههذاصٖ فيههشي ع٘اٍووو رززسايووي اعههت وههٗ دس ايزههبد ،تههوحيش  ٚتٛصيههغ ثيّههبسي ٘ههب،
ٔبتٛأي ِ ٚشگ ِرحشٔذ)
 اپيذِيٌٛٛژي ِابٌؼٗ ت٘سي  ٚ ،أذاصٖ فيشي فزاٗاّي ثيّبسي ٘ب دس رٛاِغ أغبٔي اعت
 اپيههذِيٌٛٛژي ِابٌؼههٗ چگههٔٛگي ،ػٍههت ،مْتووزٗه ٚ ،اّووذاسٓ ريووزي فشاٚأههي  ٚتٛصيههغ ثيّههبسي،
ٔبتٛأي ِ ٚشگ دس ج٘اٍ اّساّي اعت
 اپيذِيٌٛٛژي ِابٌؼٗ چگٔٛگي تٛصيغ ثيّبسي ٘ب دس رّؼيت  ٚثشسعي ػٛاٍِي اعت وهٗ دس ايهٓ
تٛصيغ تبحيش ِيفزاسد
 اپيذِيٌٛٛژي سؽتٗ اي تضميمي اعت وٗ ثب تٛصيغ  ٚتؼييٓ وٕٕهذٖ ٘هبي ثيّهبسي دس رٛاِهغ عهشٚوبس
داسد يب اپيذِيٌٛٛژي ِابٌؼٗ سخذاد ثيّبسي دس رّؼيت ٘بي أغبٔي اعت
 اپيههذِيٌٛٛژي ِابٌؼههٗ ٚلههبيغ ِههشتجظ ثههب عههالِتي دس رّؼيههت ٘ههبي تؼشيههف ؽههذٖ اعههت وههٗ ؽههبًِ
ثشسعههي ٚضههؼيت ٘ههبي خههبؿ ِٛ ٚارههٗ ٘ههب  ٚػٛاِههً ِشثههٛط ثههٗ ِيضثههبْ اعههت وههٗ دس سخههذاد
ثيّبسي ٘ب عٙيُ ٘غتٕذ
آُ چٔ اس تعاريف تاال ٍيت٘اُ استْتاج مزد ايِ است مٔ اپيذٍي٘ى٘ژي:
استْتاج اس تعاريف ٍختيف
 توويذ ثش فش ٖٚداسد ٔٗ فشد
 اپيذِيٌٛٛژي ػٍُ وّيت ٘بعت  ٚثب أذاصٖ ٘ب  ٚأذاصٖ فيشي ٘ب عشٚوبس داسد
 ػٍُ ثشسعي استجبط ٘ب ،اختالف ٘ب ٚ ،تغييشاع سٔٚذ عالِتي  ٚثيّبسي دس رّؼيت
٘ بي أغبٔي اعت
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ػٍُ ثشسعي تفبٚع ِ ٚمبيغٗ ) (Compare & Contrastعالِتي  ٚثيّبسي اعت
فمظ ثٗ ثيّبسي ٔ ٚبتٛأي تٛرٗ ٔذاسد  ٚعالِتي ِ ٚشگ ُ٘ دس دإِٗ فؼبٌيت ٘بيؼ
لشاس داسد
ثٗ رٕجٗ ٘بي ِختٍف پيؾگيشي تٛرٗ داسد
ُ٘ ػٍُ ( )Scienceاعت  ُ٘ ٚػًّ ()Practice

اّ٘اع اپيذٍي٘ى٘ژي
اپيذِيٌٛٛژي سا ِيتٛاْ اص ِٕظش٘بي ِختٍف ،طجمٗ ثٕذي وشد ثشخي آْ سا ثشاعبط سٚيىشد ِابٌؼبتي اپيذِيٌٛٛژي ثٗ
ِٛضٛػبع ِختٍف ِبٕٔذ4
اپيذٍي٘ى٘ژي تغذئ (،)Nutritional E.
اپيذٍي٘ى٘ژي اجتَاعي (،)Social E.
اپيذٍي٘ى٘ژي ٍحيط (،)Environmental E.
اپيذٍي٘ى٘ژي ضغيي يا حزفٔ اي (،)Occupational E.
اپيذٍي٘ى٘ژي ٍ٘ىن٘ىي (،)Molecular E.
اپيذٍي٘ى٘ژي مييْيني ( )Clinical E.دعتٗ ثٕذي ِيوٕٕذ.
ثشخي ديگش آْ سا ثٗ د ٚدعتٗ وٍّي اپيذٍي٘ى٘ژي تيَاري ٕاي ٗاريز  ٚاپيذٍي٘ى٘ژي تيَاري ٕاي غيزٗاريز طجمٗ ثٕذي
ِئّبيٕذ  ٚفش٘ٚي ديگش آْ سا اص صاٚيٗ سٚيىشد خبؿ ايٓ ػٍُ ثٗ ثيّبسي ٘بي ِختٍف (ِبٕٔذ اپيذِيٌٛٛژي عشطبْ،
اپيذِيٌٛٛژي ديبثت ،اپيذِيٌٛٛژي صٛادث ٚ،اپيذِيٌٛٛژي ِبٕٔذ ايٓ ٘ب) ِيثيٕٕذ فب٘ي ٔيض ايٓ ػٍُ سا ثٗ اپيذٍي٘ى٘ژي
رٗش ضْارتي ( )Methodologic E.اپيذٍي٘ى٘ژي تحقيق ( ،)Research E.اپيذٍي٘ى٘ژي آٍار سيستي
( ،)Biostatistics E.اپيذٍي٘ى٘ژي اقتصادي ( ،)Economic E.اپيذٍي٘ى٘ژي عَيي يب وبسثشدي
( ،)Applied/Practical E.طجمٗ ثٕذي ِيوٕٕذ
يىي اص ِتذاٌٚتشيٓ طجمٗ ثٕذي ٘ب ثشاعبط سٚػ ِابٌؼٗ  ٚثشسعي عالِت  ٚثيّبسي اعت وٗ اٌجتٗ ٘يچ وذاَ اص آٔٙب
اٌضاِب ً ِٕضقش ثٗ فشد ٔيغتٕذ ثش ايٓ اعبط اپيذِيٌٛٛژي سا ثٗ دعتٗ ريً تمغيُ ّٔٛدٖ أذ
اپيذٍي٘ى٘ژي ت٘صيفي ،)Descriptive( ------
تحيييي ، (Analytical)----------------------
رذضتٔ ّرز(Retrospective) ----------------
آيْذٓ ّرز، (Prospective) ------------------
تجزت٘ي ٚ ، (Experimental) --------------------سيزٗى٘ژي ) (Serologicalطجمٗ ثٕذي ِيوٕٕذ
دس اپيذٍي٘ى٘ژي ت٘صيفي ،ػبًِ ثيّبسيصا ،فش٘ ٖٚب  ٚرّؼيت ٘بي دسفيش ٚ ،ػٛاًِ ِشتجظ ِضياي تٛفيف ِيؽٔٛذ
 ٚتٛصيغ ثيّبسي دس استجبط ثب صِبْ ِ ٚىبْ ِؾخـ ِيؽٛد
اپيذٍي٘ى٘ژي تحيييي ثٗ ػٍّت سخذاد٘ب ،ػًٍ  ٚعجت ؽٕبعي ٚ ،تبحيش ػٛاًِ خاشصا ِي پشداصد
اپيذٍي٘ى٘ژي رذضتٔ ّرز يب ٍ٘رد  -ضإذي ثب اعتٕبد ثٗ ِغتٕذاع (يب ِقبصجٗ ثب افشاد ثبصِبٔذٖ اص ثيّبسي) ٚرٛد يب ػذَ
ٚرٛد (يب ٔغجت فشاٚأي) ػٛاًِ عجتعبص يب خاشصاي ثيّبسي سا دس افشاد ٚارذ ثيّبسي ثب افشاد فبلذ ثيّبسي ِمبيغٗ
ّٔبيذ
دس اپيذٍي٘ى٘ژي آيْذٓ ّرز ٚيژفي ٘ب  ٚأذاصٖ ٘بي ثيّبسي دس رّؼيت دس طٛي صِبْ ،پيفيشي  ٚثشسعي ِيؽٔٛذ
اپيذٍي٘ى٘ژي تجزت٘ي ثب اعتفبدٖ اص ِذي ٘بي أغبٔي ،يب صيٛأيِ ،ذاخالع ِختٍف سا ِيآصِبيذ ،رّؼيت ثشاي أزبَ يه
وبسآصِبيي ) (Trialثشٔبِٗ سيضي ؽذٖ ثشسعي ِيؽٛد  ٚاحشاع سٚػ تضت ِابٌؼٗ ثب ِمبيغٗ پيبِذ٘بي آْ
) (Outcomesدس فش ٖٚتضت تزشثٗ) (Treatmentثب پيبِذ٘بي سٚؽٙبي ديگش دس فش ٖٚؽب٘ذ ) (Controlتؼييٓ
ِيؽٛد.
اپيذٍي٘ى٘ژي سزٗى٘ژي وٗ ؽىً خبفي اص اپيذِيٌٛٛژي ِؾب٘ذٖ اي اعت اص ّٔ٘ ٗٔٛبي خ( ْٛعيش َٚخ )ْٛيه
رّؼيت تؼشيف ؽذٖ دس ِابٌؼٗ اعتفبدٖ ِيؽٛد

تٙيٗ  ٚتشتيت تٛعظ  4داوتش داد ِضّذ عؼبدتي

اپيذيٌّٛٛژي اِشاك صيٛأي







اتضبديٗ ٚتشٔشاْ افغبٔغتبْ

إذاف ٗ مارتزد ٕاي اپيذٍي٘ى٘ژي
ثٗ طٛس کٍّي پٕذ ٘ذف ثٗ ؽشس صيش ثشاي اپيذِيٌٛٛژي تذٚيٓ ؽذٖ اعت4
ِ -1ؾخـ کشدْ ػٛاًِ عجتعبص  ٚػًٍ ثيّبسي ٘ب  ٚػٛاًِ خاشصايي کٗ ِيتٛإٔذ خاش افضايؼ ثيّبسي سا دس يک
فشد يب يک رّؼيت ،افضايؼ دٕ٘ذ دس فٛستي کٗ ِب ثتٛأيُ ايٓ ػًٍ  ٚػٛاًِ سا ثٗ دسعتي ؽٕبعبيي کٕيُ لبدس خٛا٘يُ
ثٛد ِٛار ٗٙثب آٔٙب سا کب٘ؼ يب لاغ کٕيُ  ٚدس ٔتيزٗ ثشاي پيؾگيشي ِرحش اص ثيّبسي ٘ب ثشٔبِٗ سيضي کٕيُ
ِ -2ؾخـ کشدْ ٚضؼيت  ٚأذاصٖ ثيّبسي ٘ب دس ربِؼٗ ٚ ،ثبس ثيّبسي ٘ب تب ثتٛاْ تغٙيالع ٔ ٚيبص٘بي يصَ ثشاي
کٕتشٚي  ٚپيؾگيشي اص آٔٙب سا تبِيٓ کشد
ِ -3ابٌؼٗ تبسيخهٗ طجيؼي  ٚػٛاًِ پيؼ آفب٘ي ثيّبسي ٘ب اص آٔزب کٗ ثشخي ثيّبسي ٘ب ثيؼ اص عبيشيٓ ٚخيُتش ،يب
کؾٕذٖ تش ٘غتٕذ ثب تبِيٓ ايٓ ٘ذف لبدس خٛا٘يُ ثٛد سٚػ ٘بي ِذاخٍٗ اي ِٛحشتش ٚ ٚالؼيتشي ثشاي کٕتشٚي يب
پيؾگيشي اص آٔٙب اتخبر کٕيُ
 -4اسصػ يبثي سٚػ ٘بي صبضش  ٚرذيذ دسِبٔي  ٚؽي٘ ٖٛبي ِختٍف خذِبع ِ ٚشالجت ٘بي فضي
 -5پبيٗ فزاسي  ٚايزبد سٚػ ٘ب ،عيبعت فزاسي ٘ب  ٚتقّيُفيشي ٘بي ِٕبعت ثشاي کٕتشٚي ػٛاًِ خاشصا دس ِضيظ
کبس ٚ ،صٔذفي
ٔيبص ثٗ اپيذِيٌٛٛژي دس سؽتٗ ٘بي ِختٍف ػٍ َٛطجي ،سٚص ثٗ سٚص دس صبي فغتشػ اعت  ٚثٗ ايٓ عجت وبسثشد
٘بي ايٓ سؽتٗ دس يثشاتٛاس٘ب ،وٍيٕيه ٘بِ ،شاوض فضي ـ دسِبٔيّ٘ ،يٓ طٛس دس صٛصٖ ٘بي تضميكِ ،ذيشيت ٚ
ثشٔبِٗ سيضي ٘بي فضي ،عيبعتفزاسي ،تقّيُفيشي  ٚاسصيبثي س ٚثٗ افضايؼ اعت

ٍذه ٕاي ام٘ى٘ژيل در ارتثاط تا عيو تيَاري ٕا

ٍذه ٍثيث اپيذٍي٘ى٘ژي
ضنو  1ـ ٍذه ٍثيث اپيذٍي٘ى٘ژي
ِذي ِخٍج اپيذِيٌٛٛژي يه ِذي اوٌٛٛژيه اعت وهٗ عهبي ٘بعهت ِهٛسد اعهتفبدٖ لهشاس ِيفشفتهٗ ٚ
ٕ٘ٛص ُ٘ ثٗ آْ تٛرهٗ ِي ؽهٛد ايهٓ ِهذي ٔؾهبْ دٕ٘هذٖ تؼبِهً ِتمبثهً عهٗ ػبِهً ِيضثهبْ ،ػبِهً ثيّهبسيصا ٚ
ِضيظ دس تؼييٓ ػٍت ثيّبسي ٘ب اعت دس فزؽتٗ وٗ ِابٌؼبع اپيذِيٌٛٛژي ِٕضقش ثٗ ثيّبسي ٘بي ٚافيهش
ثٛد ػٛاًِ ثيّبسيصا رضئي ِزضا  ٚػٍتي يصَ ثشاي سخذاد ثيّبسي ِضغهٛة ِيؽهذ ،دس فهٛستي وهٗ دس
ِهٛسد ثيّهبسي ٘هبي غيهش ٚافيهشِ ،بٕٔهذ ِقهذِٚيت ٘هبي ٔبؽهي اص صهٛادث يهب ثيّهبسي ٘هبي لٍجهي ـ ػشٚلهي
ّٔيتٛاْ ػبًِ ثيّبسيصاي ثخقٛفي سا ِٛسد تٛرٗ لهشاس داد اص ايهٓ س ٚػبِهً ثيّهبسيصا سا رضئهي اص
ػٛاًِ ِشتجظ ثب ِضيظ يب ِيضثبْ دأغتٗ  ٚيب اص ِذي ٘بي ديگش اعتفبدٖ ِيوٕٕذ

تٙيٗ  ٚتشتيت تٛعظ  4داوتش داد ِضّذ عؼبدتي

اتضبديٗ ٚتشٔشاْ افغبٔغتبْ

اپيذيٌّٛٛژي اِشاك صيٛأي

چرّ٘ري تطنيو ضثنٔ عيو:
در مدل شبكه عنكبوتي معلول يا بيماري در مركز تار و علت ها در اطراف آن رسم ميشوند.

ضنو  4ـ ٍذه ضثنٔ عْنث٘تي )(The spider?s web
فنت٘رٕاي عيو







ػٛاًِ صِيٕٗ عبص )ِ (Predisposing factorsبٕٔذ عٓ ،دسآِذ ،رٕظ
ػٛاًِ تؾذيذوٕٕذٖ ) (Enabling factorsکٗ دس فغتشػ ثيّبسي ِٛحشٔذ ِبٕٔذ تغزيٗ ٔبِٕبعت،
ػذَ دعتشعي ثٗ اِکبٔبع فضي ـ دسِبٔي
ػٛاًِ تغشيغ کٕٕذٖ )ِ (Precipitating factorsبٕٔذ ِٛار ٗٙيبفتگي ثب ػٛاًِ خاشصا
ػٛاًِ تمٛيت کٕٕذٖ )ِ (Reinforcing factorsبٕٔذ طٛي ّ ِ ٚذع ِٛار ٗٙيبفتگي ثب ػٛاًِ
خاشصا
تؼبًِ )ٚ (Interactionرٛد چٕذ ػبًِ خاشصا دس کٕبس يکذيگش ِبٕٔذ عيگبس کؾيذْ  ٚکبس دس
ِضيظ پش فشد  ٚغجبس

اثزات(ٍناُ)در اپيذٍي٘ى٘ژي
پٕذ ِؼيبس افٍي ثشاي احش ِىبْ دس اپيذِيٌٛٛژي دس ٔظش فشفتٗ ِيؽٛد وٗ ؽبًِ ِٛاسد صيش
اعت4
 1ـ ِيضاْ ثبيي فشاٚأي ثيّبسي دس يه ِٕامٗ ٔغجت ثٗ ِٕامٗ ديگش
 2ـ ِيضاْ ثبيي ؽيٛع ثيّبسي دس اؽخبؿ ِتؼٍك ثٗ آْ ِٕامٗ
 3ـ افشاد عبٌّي وٗ ٚاسد آْ ِٕامٗ ِيؾٔٛذ ثيّبس ؽٔٛذ يب اصتّبي ثيّبسيؾبْ صيبد ؽٛد
 4ـ افشاديىٗ اص ِٕامٗ آٌٛدٖ ثٗ رب٘بي ديگش (ِٕبطك عبٌُ) ِيشٔٚذ اصتّبي ٚلٛع ثيّبسي دس ِيبْ آٔٙب
وّتش ؽٛد
 5ـ دس ِيبْ افشاديوٗ دس ِىبْ ٘ب يب ِضيظ ٘بي ِؾبثٗ صٔذفي ِيىٕٕذ ٔيض ِيضاْ ؽيٛع يب ثشٚص ثيّبسي
ٔغجتب ً ثبي ثبؽذ
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اپيــذيَي Epidemy :
يب ّ٘ٗ فيشي دس ثش فيشٔذٖ ِٛاسد صيش اعت 4
 1-1ؽبًِ ٘ش ٔٛع آعيت يب ثيّبسي ِي ؽٛد
 2-1يه ػذد وٍي  ٚرٙبٔي وٗ ثتٛاْ آْ سا پبيهٗ ّ٘هٗ فيهشي لهشاس داد ٚ ،رهٛد ٔهذاسد  ٚاپيهذِي تزهبٚص اص صهذي اعهت وهٗ دس
ثشٚص يه ٚالؼٗ دس يه ِضً  ٚدس يه صِبْ ثيؾتش اص آٔهٗ ثب تٛرٗ ثٗ اطالػبع فزؽتٗ أتظبس ِي سٚد  ٚثهذيٙي اعهت وهٗ
ايٓ أتظبس اص ِٕامٗ اي ثٗ ِٕامٗ ديگش  ٚاص ثيّبسي ثٗ ثيّبسي ديگش فشق داسد ِخال ؽبيذ ٚرٛد ( ِ ) 1111هٛسد ٚثهب
دس ِٕامٗ ثٕگالدػ اپيذِي ٔجبؽذ ٌٚي ٚرٛد چٕذ ِٛسد اص ايٓ ثيّبسي دس اسٚپب ِي تٛأذ  ،اپيذِي ٔبِيذٖ ؽٛد
يه ِٛسد تٕٙب اص يه ثيّبسي ػفٔٛي وٗ ثشاي ِذع طٛئي ديذٖ ٔؾذٖ ثبؽذ  ٚيب يه ِٛسد اص يه ثيّبسي وٗ لهجال دس ِٕامهٗ
ٚرٛد ٔذاؽتٗ ثبؽذ  ،فضاسػ فٛسي  ٚتضميمبع وبًِ ِضٍي سا ايزبة ِي وٕهذ دِ ٚهٛسد اص چٕهيٓ ثيّهبسي اي وهٗ ساثاهٗ
صِبٔي ِ ٚىبٔي ٔيض داؽتٗ ثبؽٕذ  ،ثشاي اطالق ّ٘هٗ فيهشي وهبفي اعهت ثشاثهش تؼشيهف أزّهٓ ثٙذاؽهت اِشيىهب  4اصديهبد
أتؾبس يه ثيّبسي اص ِٕجغ ػفٔٛت  ٚؽيٛع ثيؼ اص صذ أتظبس آْ دس يه ٔبصيٗ  ٚدس يه صِبْ ِؼيٓ سا اپيذِي ِي فٛيٕهذ
ؽيٛع ) (Outbreakثشاي ثيبْ ّ٘ٗ فيشي ٘بي ِضذٚد اعتفبدٖ ِي ؽٛد
 ّٗ٘ 1-3فيشي ِي تٛأذ دس يه ِضٍٗ  ،يه ؽٙش  ،يه وؾٛس يب صتي تّبَ دٔيب ثبؽذ وٗ ثٗ آْ پبٔذِي خٛا٘يُ ففت
 ّٗ٘ 1-4فيشي ِي تٛأذ دس ٘ش فبفٍٗ صِبٔي ديذٖ ؽٛد ِهخال  4دٚسٖ آْ ِهي تٛأهذ دس ِغهِّٛيت غهزايي چٕهذ عهبػت ،
دس آٔفٛئضا يب ٘پبتيت چٕذ ٘فتٗ  ٚدس عشطبْ ٘ب  ،اػتيبد  ٚثيّبسيٙبي لٍجي ػشٚلي چٕذ عبي ثبؽذ
 1-5اپيذِي ٘ب ثغتٗ ثٗ لذسع تٙبرّي ػبًِ ِي تٛإٔهذ ِ ،تفهشق يهب ِتهشاوُ ثبؽهٕذ صبٌهت ِتهشاوُ ٚلتهي اعهت وهٗ لهذسع
تٙبرّي ػبًِ  ٚافشاد پزيشٔذٖ ٘هش د ٚصيهبد ثبؽهذ  ٚدس ِهذع وٛتهب٘ي ػهذٖ صيهبدي ِجهتال ؽهٔٛذ ػٍهً ثهشٚص اپيهذِي تضهت
ػٕٛاْ ػًٍ افٍي  ،فشػي  ٚخبِٛػ ؽشس دادٖ ِي ؽٔٛذ
-

عيو اصيي ضاٍو :
اٌف) افضايؼ لذسع تٙبرّي ػبًِ ثيّبسي صا ،
ة) افضايؼ تؼذاد افشاد صغبط  ٚپزيشٔذٖ ثيّبسي ،
د)  ٚفشاُ٘ ؽذْ ؽشايظ أتمبي ِي ثبؽذ

-

عيو فزعي ضاٍو :
اٌف) دسرٗ تّبط افشاد ،
ة) دسرٗ تشاوُ رّؼيت ،
د) طشص صٔذفي  ٚػبداع ِشدَ ،
د )  ٚػذَ ٚرٛد تغٙيالع طجي  ٚفضي ِي ثبؽذ

-

عيو راٍ٘ش اپيذٍي ٕا ضاٍو :
اٌف ) تّبَ ؽذْ افشاد پزيشٔذٖ ثٗ ػٍت الذاِبع پيؾگيشي يب اثتال ،
ة)  ٚوب٘ؼ لذسع ثيّبسي صايي ( ِخال دس ثيّبسي ٚثب ) ِي ثبؽذ

اصزالحات :
سپ٘راديل (اّفزادي) Sporadic :
ٚلتي اعت وٗ ثٗ ػٍت ثبي ثٛدْ عاش ِقٔٛيت يب پبييٓ ثٛدْ لذسع ثيّبسي صايي ػبًِ ثيّبسي صا  ٚيب ٔبِغبػذ ثٛدْ
ؽشايظ ِضياي ثيّبسي ثٗ فٛسع ته فيش ديذٖ ِي ؽٛد اعپٛساديه ٚلٛع غيش ِٕظُ  ،تقبدفي ٔ ٚبدس دس صِبٔٙبي ِختٍف
ٔيض تؼشيف ؽذٖ اعت
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اّذيَيل (تٍ٘ي) Endemic :
ٚلتي اعت وٗ ثٗ ػٍت ؽشايظ خبؿ ايىٌٛٛژيه يه ثيّبسي دس ِٕامٗ ايي ّ٘يؾٗ ٚرٛد داؽتٗ ثبؽذ  ٚتؼذاد ِٛاسد آْ دس صذ
تؼبدي  ٚأتظبس ثبؽذ دس ػيٓ صبي ِّىٓ اعت  ،يه ثيّبسي آٔذِيه دس يه ِٕامٗ ثٗ ػٍت تغييش ؽشايظ طي عبي ٘ب وُ ؽٛد
 ٚاص ثيٓ ثشٚد يب اپيذِي ؽٛد
پاّذٍيل) جٖاُ ضَ٘ه( Pandemic :
ٚلتي اعت وٗ يه ّ٘ٗ فيشي  ،دس يه عاش ثغيبس ٚعيغ رغشافيبيي اتفبق ثيبفتذ ِ ٚ ،ؼّٛي ٔغجت ثضسفي اص رّؼيت أغبٔي
 ٚصيٛأي سا ٔيض دچبس ثيّبسي وٕذ
آى٘دري Contamination :
آٌٛدفي ثٗ ٚرٛد ػبًِ صٔذٖ ثيّبسيضا دس عاش ثذْ يه ؽخـ ّ٘ ٚهٕيٓ عاش  ٚيب دس ْٚاؽيبء ِي فٛيٕذ ،دس ػيٓ صهبي
ثٗ آْ فــشد  ٚيب ؽـــئ آٌــٛدٖ فٛيٕذ دس تؼشيفي ديگش ،آٌــٛدفي يهب ٔبپـبوـهـي ) (Pollutionثهٗ ٘هش ٔهٛع تغييهشاع غيهش
ِاٍٛة دس ٘ٛا  ،آة يب غزا دس ٔتيزٗ صضٛس ِبدٖ يب ِــٛادي وٗ ِّىٓ اعت عــّي ثبؽهٕذ  ٚاحهشاع ٔهب ِاٍهٛثي ثهش فهضت
داؽتٗ ثبؽٕذ  ٚيب ٔب ِاٍٛة ثبؽٕذ  ٚاحش عٛئي ثش فضت ٔذاؽتٗ ثبؽٕذ
ِي فٛيٕذ
آى٘دري تٔ حطزات (سدرــي) Infestation :
ربيگضيٕي  ،سؽذ  ٚتىخيش ثٕذ پبيبْ  ٚوشَ ٘ب سا دس سٚي ثذْ ( أغهبْ يهب صيهٛاْ ) يهب داخهً ٌجهبط سا آٌهٛدفي ثهٗ صؾهشاع ِهي
فٛيٕذ اؽيبء ِ ٚىبٔٙبيي وٗ ثٕذ پبيبْ دس آْ ٚرٛد داسٔذ  ٚيب ئٗ ِي وٕٕذ ِٛ ،عه َٛثهٗ اؽهيبء ِ ٚىهبْ ٘هبي آٌهٛدٖ ثهٗ صؾهشاع
ِي ثبؽٕذ آٌٛدفي ثٗ ؽپؼ يب ػبًِ ثيّبسي فبي ( عبسوٛپت )  ٚأگً ٘بي سٚدٖ اي سا ِي تٛاْ ثٗ ػٕٛاْ ِخبي روش وشد
عفّ٘ت Infection :
ٚسٚد  ،سؽذ  ٚتىخيش ػبًِ ػفهٔٛي دس ثهذْ أغهبْ يهب صيهٛاْ  ،ػفٔٛهت ٔبِيهذٖ ِهي ؽهٛد ػفٔٛهت ِتهشادف ثهب ثيّهبسي ػفهٔٛي
ٔيغت  ،صيشا وٗ ِّىٓ اعت ػفٔٛت ٔبِؾٛٙد يب ٔبپيذا ثبؽذ ٚرٛد يه ػبًِ ػفٔٛت صا صٔذٖ ثش عاش خبسري ثذْ يهب سٚي
ٌجبط  ٚيب اؽيبء ديگش ػفٔٛت ٔجٛدٖ ثٍىٗ ٔؾبْ دٕ٘ذٖ آٌٛدفي اعت
عفّ٘ت فزصت طية Opportunistic Infection :
ػفٔٛتي وٗ دس ٔتيزٗ فؼبٌيت ِٛرٛد صٔذٖ اي ايزبد ؽٛد وٗ ثٗ طٛس ػبدي ثٗ فٛسع ّ٘ضيغت صٔذفي ِي وٕذ ٌٚي دس ايٓ
ؽشايظ  ٚدس ٔتيزٗ وب٘ؼ دفبع ايّٕي  ،صبٌت ثيّبسيضا ثٗ خٛد ِي فيشد
تيَاري ساري Infectious Disease :
ٔب خٛؽـــي ٔبؽي اص ػٛاًِ ػفٔٛي  ٚيب تش ؽضبع ص٘ـش ف ٗٔٛآٔٙب وٗ ِي تٛأذ اص فـشد يب صيٛاْ آٌٛدٖ  ٚيب ِخضْ ثٗ فٛسع
ِغتميُ  ٚيب غيش ِغتميّبص طشيك فيبٖ ِ ،يضثبْ صيٛأي ٚاعاٗ ٔ ،بلً  ٚيب ِضهيظ ثهي رهبْ  ،أتمهبي پيهذا وٕهذ ثهٗ ػجهبسع ديگهش
ػجبسع اعت اص ٚاسد ؽذْ اسفبٔيغُ ثٗ ثذْ  ،سؽذ  ٚتىخيش اْ  ٚايزبد ػالئُ ٔ ٚؾبٔٗ ٘بي وٍيٕيىي ؽٛد
اّتقاه عفّ٘ت Transmission of Infectious Agent :
ػجبسع اعت اص ِزّٛػٗ اِىبٔبتي وٗ ثٛعيٍٗ آٔٙب ػبًِ ػفٔٛي اص ِٕجغ يب ِخضْ ػفٔٛت ثٗ ؽخـ صغبط ديگش ساٖ پيذا
ِي وٕذ  ٚدس ثذْ اِ ٚغتمش ِي فشدد
اّتقاه ٍسـتـقيٌ Direct Transmission:
سعيذْ ثذٚ ْٚاعاٗ  ٚضشٚستب فـــٛسي ػبًِ ػفٔٛي ثٗ ِضً ٚسٚدػ ثٗ ثذْ وٗ ِّىٓ اعت ِٕزش ثٗ ايزبد ػفٔٛت دس
أغبْ ٚيب صيٛاْ فشدد سا أتمبي ِغتميُ فٛيٕذ ِبٕٔذ أتمبي اص طشيك دعت صدْ  ،ػاغٗ ،
اّتقاه غيز ٍستقيٌ -Indirect Transmission :
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 ٍ٘اد ٗ ٗسايو آى٘دٓ ِ ،بٕٔذ  4دعتّبي  ،اٌجغٗ  ،ظشٚف غئب خٛسي ٚ ،عبيً رشاصي  ،آة  ،ؽيش  ،غزا  ،خ، ْٛعــــشَ  ،ثبفت  ٚاػضبي پئٛذي
 ت٘سط ّاقو  ،ثشاي ِخبي تٛعظ ثٕذ پبيبْ اس طزيق ٕ٘ا ) ، (Airborneثب أتؾبس ٘ٛاي آٌٛدٖ ثٗ ػٛاًِ ػفٔٛي ثٗ فٛسع رساع ِؼٍك وٗ ثشاي ِذعطٛئي دس ٘ٛا ِؼٍك ثبلي ِبٔذٖ ثبؽٕذ  ٚسعيذْ آٔٙب ثٗ ِزبسي تٕفغي اعت ايٓ رساع ِّىٓ اعت دس احش تجخيش
آة اطشاف لاشٖ ٘بي وٛچىي وٗ ثٗ خبسد ثشاي ِخبي تٛعظ فشد آٌٛدٖ يب دعتگبٖ تٌٛيذ ثخبس يب دس ٕ٘گبَ عبوؾٓ يب
دس صِبْ ثشٔٚىٛعىٛپي ايزبد فشدٔذ وٗ دس ايٓ فٛسع ثٗ آٔٙب ِ Droplet nucleiي فٛيٕذ ثٗ رساع ثغيبس
وٛچه ثب أذاصٖ ٘بي ِتفبٚع وٗ ِّىٓ اعت اص خبن  ٚيب وف آٌٛدٖ عبختّبْ ٘ب ثش خبعتٗ ثبؽٕذ فشد  ٚغجبس يب
 Dustاطالق ِي ؽٛد
ٍصاب Morbidity :
٘ش أضشافي  ،خٛاٖ ػيٕي خٛاٖ رٕ٘ي  ،اص آعبيؼ رغّي ثب سٚأي سا اثتال ِي فٛيٕذ دس ايٓ ِف َٛٙوغبٌت ٔ ،بخٛؽي ٚ
ثيّبس ف ٗٔٛفي  ،ؽجيٗ ثٗ ُ٘ ثٛدٖ ِ ٚتشا دف ٘غتٕذ
پزاسيت Parasite :
صيغت ِٕذي صيٛأي ٚيب فيب٘ي وٗ دس عاش يب دس دسِٛ ْٚرٛد صٔذٖ ديگش صٔذفي ِي وٕذ ِٛ ٚاد غزايي خٛد سا اص اِ ٚي
فيشد پشاصيت ارجبسي  ،آٔهٕبْ پشاصيتي اعت وٗ ّ٘ي تٛأذ ثٗ فٛسع ِغتمً  ٚغيش پشاصيتي ثٗ صٔذفي اداِٗ د٘ذ پشاصيت
اختيبسي  ،پشاصيت اعت وٗ ُ٘ ِي تٛأذ ثٗ فٛسع ِغتمً  ُ٘ ٚثٗ فٛسع پشاصيتي صٔذفي وٕذ
ٍيشتاُ Host :
ػجبسع اعت اص أغبْ  ٚعبيش ِٛرٛداع صٔذٖ اص رٍّٗ پشٔذفبْ  ٚثٕذ پبيبْ وٗ دس ؽشايظ طجيؼهي ػبِهً ػفهٔٛي سا دس رهبي
خٛد ربي ِي دٕ٘ذ ِيضثبٔٙبيي وٗ دس آٔٙب پشاصيت ٘ب ثٗ فٛسع ثبٌغ سعيذٖ ِ ٚشاصً رٕغي خٛد سا طهي ِهي وٕٕهذ ِ ،يضثهبْ
اٌٚيٗ يب ِيضثبْ لاؼي ٔبِيذٖ ِي ؽهٔٛذ ِيضثهبْ ٘هبيي وهٗ پشاصيهت دس آٔٙهب ثهٗ فهٛسع ٔهب ثهبٌغ  ٚغيهش رٕغهي ثبؽهٕذ ِ ،يضثهبْ
حبٔٛيٗ يب ٚاعاٗ اي ٔبِيذٖ ِي ؽٔٛذ ثٗ ػٕٛاْ ِخبي  4أغبْ ثشاي وشَ وذٚدأٗ ِيضثبْ افٍي  ٚثشاي پشاصيت ِالسيهب ِيضثهبْ
حبٔٛيٗ اعت دس ِف َٛٙاپيذِيٌٛٛژي ِيضثبْ ِّىٓ اعت يه رّؼيت يب فش ٖٚثبؽهذ ِ ٚؾخقهبع صيغهتي  ،ارتّهبػي  ٚسفتهبسي
ايٓ فش ٖٚوٗ ثٗ عالِت استجبطي داؽتٗ ثبؽذ  ،ثٕبَ ػٛاًِ ِيضثبٔي ِؼشٚف اعت
ٍْث عفّ٘ت Source of Infection :
ػجبسع اعت اص اؽيبء  ،اؽخبؿ يب ِٛادي وٗ ػٛاًِ ػفٔٛي اص آٔٙب ثالفبفٍٗ ثٗ ِيضثبْ ِٕتمً ِي ؽٛد ثبيذ دأغت وٗ عش
چؾّٗ ػفٔٛت ثبػج أتمبي ػفٔٛت ِي ؽٛد ثشاي ِخبي  4آة دس ِٛسد صقجٗ  ،پؾٗ دس ِٛسد ِالسيب  ،فٛؽت فب ٚدس ِٛسد
تٕيب ٘ب ( وشَ وذٚي فبٚي )  ٚاعجبة ثبصي آٌٛدٖ ثشاي ديفتشي عشچؾّٗ ػفٔٛت اعت
عاٍو عفّ٘ت Infectious Agent :
ِٛرٛداع ِيىشٚعىٛپي ٔظيش ثبوتشي  ،لبسچ ٚ ،يشٚط  ٚته يبختٗ وٗ لبدس ثٗ پذيذ آٚسدْ ػفٔٛت ثبؽٕذ  ٚتضت
ؽشايظ ِغبػذ ِضياي ِ ٚيضثبْ صغبط ثتٛإٔذ ثيّبسي ػفٔٛي سا ايزبد وٕٕذ  ،ػبًِ ػفٔٛي ٔبِيذٖ ِي ؽٔٛذ
ٍخاسُ عفّ٘ت Reservoir of Infection:
ػجبستٕذ اص أغبْ  ،صيٛاْ ،فيب٘بْ  ٚثشخي ِٛاد آٌي وٗ ػبًِ ػفٔٛت دس آٔٙب ربيگضيٓ ؽذٖ  ،سؽذ يبفتٗ  ٚتىخيش پيذا
ِي وٕٕذ  ٚثبػج أتمبي ثيّبسي ِي ؽٔٛذ
ّاقو Vector :
ثٕذ پبيبْ يب ٔشَ تٕبْ وٗ ثبػج أتمبي ػفٔٛت ثٗ فٛسع ثيٌٛٛژيه  ٚاص ساٖ فضيذْ يب فزاسدْ ِٛاد ػفٔٛي سٚي ثذْ  ،غزا يب
عبيش ِٛاد ِي فشدٔذ ٔ ،بلً ٔبِيذٖ ِي ؽٔٛذ
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ّاقو Carrier :
وغي اعت وٗ ػبًِ ثيّبسي سا دس خٛد ربي دادٖ اعت  ٚثذ ْٚايٓ وٗ خٛد داساي ػالئُ ثيّبسي ثبؽذ ثبػج أتمبي آْ ثٗ
عبيشيٓ ِي ؽٛد ايٓ افشاد ِؼّٛي ثٗ ػٕٛاْ ٔبلً عبٌُ  ٚيب ثذ ْٚػالِت تؾخيـ دادٖ ِي ؽٔٛذ  ٚيب دس دٚسٖ وّ ْٛثيّبسي
٘غتٕذ  ٚيب ايٕىٗ دٚسٖ ٔمب٘ت ثؼذ اص ثيّبسي سا طي ِي وٕٕذ
ٗسيئ Vehicle :
آة  ،غزا  ،ؽيش  ٚفشآٚسدٖ ٘بي ثيٌٛٛژيه اص لجيً عيش ، َٚپالعّب  ،يب ٘ش ػبٍِي وٗ ثٗ فٛسع فيضيىي ػبًِ ػفٔٛي سا اص
ِخضْ ػفٔٛت ثٗ ؽخـ ِغتؼذ اص ساٖ ٘بي ِختٍف ٘ضّي  ،پٛعتي ِ ،خبط  ٚثيٕي ِٕتمً وٕذ ٚ ،عيٍٗ ٔبِيذٖ ِي ؽٛد
تيَاري Disease :
ثيّبسي وٗ اص ٔظش ٌغت ؽٕبعي يؼٕي ٔب-ساصتي )  ( Dis-Easeصِبٔي ثىبس ِي سٚد وٗ اختالٌي دس فؼبٌيت ٘بي رغّي ٚ
سٚأي ثذْ ّ٘ ٚهٕيٓ اختالي دس فؼبٌيت ارتّبػي فشد ثٛرٛد آِذٖ ثبؽذ
ســــيزطثيعي تيَاريNatural History of Disease :
ثغيبسي اص ثيّبسيٙب داساي ِشاصً ثغيبس ِؾخقي ٘غتٕذ وٗ دس وٕبس يىذيگش ثؼٕٛاْ عيش طجيؼي ثيّبسي ؽٕبختٗ ِي
ؽٔٛذ ايٓ ِشاصً ػجبستٕذ اص 4
 )3ظٛٙس وٍيٕيىي ثيّبسي
ِ )2شصٍٗ لجً اص ػالئُ
ِ )1شصٍٗ ؽشٚع آعيت
تيَاري ٍطتزك اّساُ ٗ داً Zoonosis :
ػجبسع اعت اص يه ػفٔٛت يب ثيّبسي ػفٔٛي وٗ دس ؽشايظ طجيؼي ِي تٛأذ اص ربٔٛساْ ِٙشٖ داس ثٗ أغبْ أتمبي يبثذ
ايٓ ثيّبسي ٘ب ِّىٓ اعت ثٗ فٛسع ّ٘ٗ فيش يب ثِٛي ثبؽٕذ ِبٕٔذ  4طبػ٘ ، ْٛبسي  ،عً فبٚي  ،عيبٖ صخُ  ،تت ِبٌت
 ،عبٌٍّٛٔٛص  ،تيفٛط ثِٛي ٘ ،يذاتيذٚص ٚ
دٗرٓ مَُ٘ (ّٖفتري) Incubation Period :
ايٓ دٚسٖ ؽبًِ ِذع  ٚفبفٍٗ صِبٔي ثيٓ ٘زٚ ٚ َٛسٚد يه ػبًِ ثيّبسيضا ثٗ ثذْ تب ظٛٙساٌٚيٓ ػالئُ ثبٌيٕي ثيّبسي
اعت ايٓ دٚسٖ دس ثيّبسي ٘بي ِختٍف ِتفبٚع اعت ثٗ ػٕٛاْ ِخبي  4ثشاي ِغِّٛيت اعتبفيٍٛوٛوي چٕذ عبػت  ٚثشاي
رزاَ ٘ ،بسي  ٚايذص چٕذ عبي ثشآٚسد ِي ؽٛد  ،دس عشخه دٚسٖ وّ ْٛصذٚد ( ) 14سٚص اعت دسيه ٔبلً ايٓ دٚسٖ وٗ ثٗ
آْ دٚسٖ وّ ْٛخبصري ِيگٛيٕذ  ،ػجبسع اعت اص فبفٍٗ ثيٓ ٚسٚد ػبًِ ثيّبسيضا ي ػفٔٛي ثٗ ثذْ يه فشد  ،تب صِبٔي وٗ
ٔبلً ػفٔٛي ثؾٛد  ٚثتٛأذ ػبًِ ثيّبسيضا سا سا ثٗ ِيضثبْ تبصٖ اي ِٕتمً وٕذ
حساسيت ٗٗيژري تست ٕاي غزتاىي :Sensitivity & Specificity
صغبعيت يه آصِبيؼ غشثبٌي ػجبسع اعت اص اصتّبي تؾخيـ فضيش افشاد ثيّبس وٗ ؽبًِ ِٛاسد ِخجت صميمي ِي ؽٔٛذ
ثٗ ػجبسع ديگش صغبعيت ؽبًِ افشاد صميمتب ثيّبس ربِؼٗ تضت غشثبٌگشي ٘غتٕذ وٗ ثٛعيٍٗ آصِ ْٛغشثبٌي  ،ثيّبس تؾخيـ
دادٖ ِي ؽٔٛذ
ٚيژفي يه آصِبيؼ غشثبٌگشي ػجبسع اعت اص اصتّبي تؾخيـ افشاد غيش ثيّبسيب ّ٘بْ ِيضاْ ِٕفي صميمي اعت ثٗ ػجبسع
ديگش ٚيژفي ٔغجت افشاد صميمتب عبٌّي اعت وٗ ثٛعيٍٗ آصِ ْٛغشثبٌي عبٌُ تؾخيـ دادٖ ؽذٖ أذ
دٗرٓ قزّزيِ مزدُ Quarantine Period :
ِؼبدي ثب طٛئي تشيٓ دٚسٖ وّ ْٛاعت ثٗ ػٕٛاْ ِخبي صذاوخش دٚسٖ وّ ْٛدس ٚثب پٕذ سٚص  ٚدس آثٍٗ د٘ ٚفتٗ اعت
ثٕبثشايٓ ؽخـ ِؾىٛن ثٗ ٚثب سا ثشاي پٕذ سٚص  ٚفشد ِؾىٛن ثٗ آثٍٗ سا ثشاي د٘ ٚفتٗ دس لشٔايٓ ثبيذ ٔگبٖ داؽت
قزّزيِ ماٍو Complete Quarantine :
ػجبسع اعت اص ِضذٚد وشدْ آصادي ٔمً ِىبْ أغبْ يب صيٛاْ اٍ٘ي وٗ دس ِؼشك تّبط ثب يه ثيّبسي عبسي لشاس داؽتٗ أذ
ثشاي ِذتي ِؾخـ وٗ ِؼّٛي طٛئي تشيٓ ِذع وّ ْٛآْ ثيّبسي اعت دس ايٓ صبٌت عؼي ِي ؽٛد تب ثٗ طشيمي ِرحش اص
تّبط ايٓ افشاد  ،ثب وغبٔي وٗ دس ِؼشك چٕيٓ آٌٛدفي لشاس ٔگشفتٗ أذ پيؾگيشي ؽٛد
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قزّزيِ ّسثي Modified Quarantine :
ػجبسع اعت اص ِضذٚد وشدْ أتخبثي ٔ ٚغجي ٔمً ِىبْ صيٛأبع اٍ٘ي  ٚافشاد  ،ثٗ ػٕٛاْ ِخبي رٍٛفيشي اص سفتٓ ثهٗ ٘ب ثٗ
ِىتت ثٗ يه ِذع ِي ثبؽذ
دٗرٓ ٗاريزي (سزايت) Communicable Period :
ِذع صِبٔي وٗ ػبًِ ثيّبسيضا اص ؽخـ آٌٛدٖ ثاٛس ِغتميُ يب غيش ِغتميُ دفغ  ٚثبػج أتمبي ثيّبسي ثٗ ِيضثبْ صغبط ِهي
ؽٛد دس ثيّبسي ٘بي ٚيشٚعي دٚسٖ ٚافيشي ثيؾتش لجً اص ثشٚص ػالئُ يؼٕي دس اٚاخش دٚسٖ وّ ٚ ْٛدس ثؼضهي ثيّهبسي ٘هب
ِبٕٔذ ديفتشي يب تيفٛئيذ دس دٚسٖ ؽشٚع  ،اعتمشاس  ٚدس تّبَ دٚسٖ صبٍِي پظ اص ثٙجٛدي اعهت دس ِهٛسد ثيّهبسي ٘هبيي ِبٕٔهذ
تت صسد يب ِبيسيب وٗ ثٗ ٚعيٍٗ ثٕهذ پبيهبْ ِٕتمهً ِهي ؽهٛد  ،دٚسٖ ٚافيهشي ٚلتهي اعهت وهٗ ػبِهً ثيّهبسي ثهٗ ٚفهٛس دس خهٚ ْٛ
ٔغٛد ؽخـ آٌٛدٖ ثٗ فشَ ثيّبسيضا ٚرٛد داؽتٗ ثبؽذ دٚساْ ٚافيشي ثشاي ثٕذ پبيهبْ ِهذع صِهبٔي اعهت وهٗ ػبِهً ثيّهبسيضا
دس صؾشٖ ثٗ فشَ لبثً عشايت ٚرٛد داؽتٗ ثبؽذ دس ثيّبسيٙبيي ٔظيش عـهـً  ،رهزاَ  ،عهيفيٍيظ  ،عـهـٛصان  ٚثؼضهي صا أهٛاع
عبٌٍّٛٔٛص ٘ب دٚسٖ عشايت ِّ،ىٓ اعت طٛئي  ٚثؼضي اٚلبع تب صِهبٔي وهٗ ضهبيؼبع ثٙجهٛد ٔيبفتهٗ أهذ  ٚػٛاِهً ػفهٔٛي اص
طشيك ِٕبفز طجيؼي ثذْ  ٚيب پٛعت ثٗ خبسد ِٕتؾشِي ؽٔٛذ  ،اداِٗ يبثذ
تجزيذ Isolation :
ػجههبسع اعههت اص رههذا ّٔههٛدْ ؽههخـ ِجههتال ثههٗ ثيّههبسي عههبسي صيههٛاْ ػفٔٛههت داس دس دٚساْ عههشايت ثخؾههي  ،ثههٗ ِٕظههٛس
رٍٛفيشي اص أتمبي ِغتميُ يب غيهش ِغهتميُ ػبِهً ثيّهبسي ثهٗ افهشاد صغهبط  ٚيهب وغهبٔي وهٗ ِّىهٓ اعهت ػبِهً ػفهٔٛي سا ثهٗ
ديگشاْ ِٕتمً وٕٕذ دس ِيىش ٚثيٌٛٛژي ػجهبسع اعهت اص رهذا عهبصي يهه ِيىشٚاسفبٔيغهُ ثٛعهيٍٗ ِزّٛػهٗ اي اص وؾهت ٘هبي
ِختٍف ِي ثبؽذ
جذا َّ٘دُ رزٕٗي Segregation :
ثٗ رذاا ّٔٛدْ فش٘ٚي اص ِشدَ يب صيٛأبع اص ديگشاْ  ٚتضت ٔظش لشاس دادْ آٔٙب رٙت تغٙيً دس اِش وٕتشي ثيّبسي ٘ب سا
رذا وشدْ فش٘ٚي ِي فٛيٕذ ثٗ ػٕٛاْ ِخبي اػضاَ وٛدوبْ ِغتؼذ ٔضد اؽخبؿ ِق ْٛدس صِبْ ّ٘ٗ فيشي ٚيب ايزبد ِشص
فضي ثٗ ِٕظٛس رذا ّٔٛدْ ِٕامٗ پبن اص ِٕامٗ آٌٛدٖ سا ِي تٛاْ ثٗ ػٕٛاْ ِزضا ّٔٛدْ فش٘ٚي روش وشد
ٍزاقثت اس تيَاري Surveillance :
ػجبسع اعت اص تضت ٔظش فشفتٓ ؽذيذ تّبط ٘ب ثذِ ْٚضذٚد وشدْ آٔٙب ايٓ تضت ٔظش لشاس دادْ ثٗ ِذع يه دٚسٖ وّْٛ
فٛسع ِي فيشد ثٗ ػٕٛاْ ِخبي وغي وٗ ثب ثيّبس ِجتال ثٗ ديفتشي تّبط داؽتٗ اعت ثشاي ِذع ثشاثش ثب يه دٚسٖ وّْٛ
تضت ِشالجت لشاس ِي فيشد
رْذ سدايي Disinfection :
ثىبس ثشدْ ِغتميُ ػٛاًِ فيضيىي يب ؽيّيبيي ثشاي اص ثيٓ ثشدْ ػٛاًِ ػفٔٛي دس خبسد اص ثذْ سا فٛيٕذ وٗ ثٗ ػٕٛاْ ِخبي
دس ِٛسد ٌجبط يب تشؽضبع ثذْ ثيّبس ِي تٛأذ أزبَ ؽٛد
پاك مزدُ Cleaning :
صدٚدْ  ٚپبن وشدْ ِٛاد آٌي ثٗ ٚعيٍٗ آة فشَ  ،فبث ْٛيب ِٛاد ضذ ػفٔٛي وٕٕذٖ وٗ ػبًِ ثيّبسيضا سا دس خٛد ربي دادٖ
اعت
اس تيِ تزدُ آى٘دري تٔ پزاسيت Disinfestation :
ثىبس يشدْ ٘ش ٔٛع ػبًِ فيضيىي  ٚؽيّيبيي وٗ ثٗ ِٕظٛس اص ثيٓ ثشدْ صيٛأبع ٔبِاٍٛة ِبٕٔذ پشٔذفبْ  ،رٔٛذفبْ  ٚثٗ
خقٛؿ ثٕذ پبيبْ وٗ دس ٌجبط يب ِضيظ صٔذفي أغبْ ِبٕٔذ ؽپؼ ثذْ  ٚعش ٚ ،رٛد داسٔذ
حطزٓ مص Insecticide :
٘ش ٔٛع ِبدٖ ؽيّيبيي وٗ ثشاي اص ثيٓ ثشدْ صؾشاع ثٗ فٛسع پٛدس  ،فبص  ٚپٛؽؼ عاٛس ثىبس ثشٚد  ،صؾشٖ وؼ ٔبِيذٖ
ِي ؽٛد افاالس يسٚيغيذ ثٗ صؾشٖ وؼ ٘بيي اطالق ِي ؽٛد وٗ صؾشاع ٔبثبٌغ (يس٘ٚب) سا اص ثيٓ ِي ثشٔذ
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تيَار  - Patient or sick person :وغي اعت وٗ ػالئُ ثيّبسي سا اص خٛد ٔؾبْ دادٖ اعت
تيَاري ٗاريز دار Communicable Disease :
ثيّبسي اعت وٗ ٔبؽي اص احشاع ػبًِ ػفٔٛت ثٗ ٚعيٍٗ خٛد ػبًِ يب عّ َٛآْ ايزبد ثؾٛد ِّ ٚىٓ اعت اص يه ؽخـ ِغتؼذ
 ٚصغبط ثٗ طٛس ِغتميُ ( اص ؽخـ يب صيٛاْ آٌٛدٖ ) يب ثاٛس غيش ِغتميُ ( ثٗ ٚعيٍٗ ٔبلً  ٚيب ثب ٚعيٍٗ ) عشايت وشدٖ ثبؽذ
رشارش يل تيَاري Report of a disease :
ػجبسع اعت اص اػالَ ٚرٛد يه ثيّبسي ِغشي يب عبيش ثيّبسي ٘ب ثٗ ِمبِبع فضي ٚ ٚتشٔشي ِضٍهي يهب ٚييتهي ثهٗ ػٕهٛاْ
ِخبي ثيّبسي ٘بي ِؾتشن أغبْ  ٚصيٛاْ ثبيغتي ثٗ ِغئٌٛيٓ فضي ٚ ٚتشٔشي فضاسػ ؽٔٛذ
ضذت تيَاري Virulence :
ػجبسع اعت اص ؽذع ص٘ش آفيٕي يب وؾٕذفي يه ِٛرٛد پبتٛژْ ( ثيّبسيضا ) وٗ ثتٛأذ دفبع ِيضثبْ سا ِغٍٛة وشدٖ  ٚدس
ثذٔؼ ِٕتؾش ؽٛد
قذرت تيَاريشايي Pathogenicity :
لبثٍيت ايزبد ػالئُ وٍيٕيىي ثؼذ اص دخٛي  ٚاعتّشاس ػبًِ ثيّبسيضا دس ثذْ لذسع ثيّبسيضايي ٔبِيذٖ ِي ؽهٛد وهٗ ِّىهٓ اعهت
 ،خفيف يب ؽذيذ ثبؽذ پبتٛژٔيغيتي ؽبًِ تؼذاد ِٛاسد ثيّهبس ؽهذٖ تمغهيُ ثهش تؼهذاد ِهٛاسد ػفٔٛهت پيهذا وهشدٖ ٔيهض تؼشيهف ِهي
ؽٛد اص عٛي ديگش ِىبٔيغّي وٗ ثٗ ِٛرت آْ  ،ػبًِ عجت ،يب ثبػج ثيّبسي ِي ؽٛد سا پبتٛژٔض يب ثيّبسيضائي ِي فٛيٕذ
مطْذري Fatality :
ػجبسع اعت اص ٔغجت ِشگ ِ ٚيش ثيّبساْ ثٗ ػِّٛي ِجتاليبْ ثٗ ّ٘بْ ثيّبسي وٗ ِؼّٛي دسفذ ٔفش تؼييٓ ِي ؽٛد
حساص Susceptible :
أغبْ يب صيٛأي وٗ دس ِمبثً يه ػبًِ ثيّبسيضا ي خبؿ ِ ،مبِٚت يصَ  ٚوبفي سا ثشاي رٍٛفيشي اص ِجتالء ٔذاؽتٗ ثبؽذ
 ٚ ،ثٗ آْ ثيّبسي ِجتال ؽٛد
Suspect
ٍطن٘ك :
ثٗ فشدي ففتٗ ِي ؽٛد وٗ عبثمٗ ا ٚ ٚيب ٔؾبٔٗ ٘بيي وٗ ثشٚص ِي د٘ذ  ،ايٓ تقٛس سا ايزبد ِي وٕذ وٗ ِّىٓ اعت ِجتال ثٗ
يه ثيّبسي عــبـشي ثٛدٖ  ٚيب دس آيٕـــذٖ آٔشا ثشٚص د٘ذ
ريطٔ مْي تيَاري Eradication of a Disease :
ثٗ ِؼٕي ِض ٛوبًِ ثيّبسي دس عاش رٙبٔي اعت ثٗ ػجبسع ديگش سيؾٗ وٕي دس ٔتيزٗ اِضبء ػبًِ ػفٔٛي اص طشيك
ِشالجت  ٚلجضٗ وشدْ آْ ايزبد ِي ؽٛد
Control
مْتزٗه :
پبييٓ آٚسدْ ِشگ ِ ٚيش  ٚاثتال ثٗ ثيّبسي تب آٔزب وٗ اثتال ثٗ ثيّبسي يه ِغئٍٗ سٚص تٍمي ٔؾٛد
عاٍو رزز ساس Risk Factor :
ػجبسع اعت اص ػبٍِي وٗ ؽبٔظ فشد سا ثشاي اثتال ثٗ ثيّبسي افضايؼ ِي د٘ذ
درجٔ ٍصاتيت Morbidity Rate :
ِٕظٛس اص آْ تؼيٓ تؼذاد اؽخبؿ ِجتال ثٗ ثيّبسي ٔغجت ثٗ رّؼيتي اعت وٗ ثيّبسي دس آْ اتفبق افتبدٖ اعت ِ ٚؼّٛي ثشاي
ثيبْ ؽيٛع  ٚيب ثشٚص ثيّبسي دس يه رّؼيت ثىبس ِيشٚد
ٍقاٍٗت Resistance :
ثٗ ِزّٛػٗ ِىبٔيغُ ٘بي دفبػي ثذْ وٗ عذي دس ِمبثً صٍّٗ ػٛاًِ ثيّبسيضا يب احشاع عٛء فشآٚسدٖ ٘بي عّي آٔٙب ايزبد
ِي وٕذ ِ ،مبِٚت ِي فٛيٕذ
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ٍقاٍٗت غيز ارتصاصي Non-Specific Resistance :
ثؼضي لغّتٙبي ثذْ وٗ ِي تٛإٔذ ٔفٛر ػبًِ ثيّبسيضا سا عـــذ وٕٕذ آْ سا ثٛرٛد ِي آٚسٔذ ِ ،بٕٔذ پٛعت  ٚيب
ِبوشٚفبژ٘ب ِي ثبؽذ
ٍقاٍٗت ارتصاصي ّ٘ :Specific Resistance :بْ ايّٕي  ٚيب ِقٔٛيت اعت وٗ ثٗ د ٚدعتٗ تمغيُ ِي ؽٛد 4
اٌف) ايَْي غيز فعاه ) ِ ( Passive Immunityبٕٔذ ِقٔٛيتي اعت وٗ ٔٛصاداْ دس ٕ٘گبَ تٌٛذ اص ِبدس وغت ِي
وٕٕذ  ٚ ،ثٛعيٍٗ عيش َٚيب فبِب فٍٛثٌٛيٓ ٘بي اص لجً آِبدٖ ؽذٖ ٚاسد ثذْ ؽخـ ِيؾٛد
ة) ايَْي فعاه )  ( Active Immunityدس اتش ِجتال ثٗ ثيّبسي  ٚيب ٚاوغيٕبعي ْٛدس ثذْ پذيذ ِي آيذ  ٚدٚسٖ
ِقٔٛيت آْ ثغتٗ ثٗ ٔٛع ثيّبسي يب ٚاوغيٓ اص چٕذ ِبٖ  ٚيب تب پبيبْ ػّش خٛا٘ذ ثٛد
ايَْي سايي Immunogenicity :
لبثٍيت يه ثيّبسيضا دس ايزبد ِقٔٛيت ٔضد ِيضثبْ سا خبفيت ِؼبفيت صايي ِي فٛيٕذ
ضخص ٍصُ٘ Immune Person :
وغي اعت وٗ دس احش اثتال ثٗ ثيّبسي يب ٚاوغيٕبعي ْٛداساي آٔتي ثبدي صفبظت وٕٕذٖ يب ِقٔٛيت عٌٍٛي ػٍيٗ ثيّبسي ِي
ثبؽذ
پيطريزي Prevention :
ؽبًِ وٍيٗ الذاِبتي ِي ؽٛد وٗ اص آٔٙب ثشاي لاغ يب آ٘غتٗ وشدْ عيش ثيّبسي اعتفبدٖ ِي ؽٛد
پيطريزي دارٗيي Chemoprophylaxis :
ػجبسع اعت اص ِقشف ِٛاد ؽيّيبيي اص رٍّٗ آٔتي ثيٛتيه ٘ب ثٗ ِٕظٛس پيؾگيشي اص پيؾشفت ػفٔٛت ٚيب پيؾگيشي اص
تٛعؼٗ آْ تب صذ ثشٚص يه ثيّبسي فؼبي  ٚيب دسِبْ يه ؽخـ ٔبلً ثٗ ِٕظٛس رٍٛفيشي اص أتمبي ثيّبسي ثٗ ديگشاْ
سالٍت Health :
ػجبسع اعت اص صبٌت وبًِ سفبٖ رغّي  ،سٚصي  ٚارتّبػي  ٗٔ ٚفمظ ػذَ ٚرٛد ِؼٌٍٛيت يب ثيّبسي
اٍيذ تٔ سّذري Life Expectancy :
ِؼّٛي ثشاي ثيبْ أتظبس صٔذفي دس ٕ٘گبَ تٌٛذ اعتفبدٖ ِي ؽٛد  ٚثٗ ِفِ َٛٙتٛعظ عبي ٘بيي اعت وٗ أتظبس ِي سٚد يه
ٔٛصاد صٔذفي وٕذ
ام٘ى٘ژي Ecology :
اوٌٛٛژي سا ِي تٛاْ ثٗ ػٕٛاْ ِابٌؼٗ استجبط ِٛرٛداع ثب يىذيگش  ٚعبيش رٕجٗ ٘بي ِضيظ تؼشيف وشد
ٍيشاُ Rate :
ػجبسع اعت اص وغشي وٗ فٛسع آْ تؼذاد ِٛاسد يه ٚالؼٗ دس يه صِبْ ِؼيٓ وٗ دس طت ِؼّٛي تٌٛذ  ،ثيّبسي يب ِشگ ٚ
ِيش ِي ثبؽذ ِ ٚخشد وغش  ،رّؼيت دس ِؼشك آْ ٚالؼٗ ِي ثبؽذ
ّسثت Ratio :
ثشاي ِمبيغٗ دِٛ ٚضٛع يب دِ ٚيضاْ ثىبس ِي سٚد  ٚثش خالف ِيضاْ وهٗ ّ٘يؾهٗ وّتهش اص يهه اعهت ٘ ،هش ػهذدي ِهي تٛأهذ
ثبؽذ
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ضي٘ع Prevalence :
تؼههذاد ِههٛاسد يههه ثيّههبسي يههب ديگههش ؽههشايظ خههبؿ دس يههه رّؼيههت ِؼههيٓ دس يههه صِههبْ خههبؿ اعههت ِيههضاْ ؽههيٛع يههب
 Prevalence Rateؽههبًِ وغههشي اص تؼههذاد وههً افههشادي وههٗ دس يههه ٌضظههٗ يههب دٚسٖ صِههبٔي خههبؿ يههه ثيّههبسي يههب يههه
ٚخقٛفيت سا داسا ثبؽٕذ تمغيُ ثش رّؼيتي وٗ دس ّ٘بْ ٌضظٗ يب دٚساْ دس ِؼشك خاش اثتال ثٗ ثيّبسي يب يه خقٛفهيت
ِؼيٓ لشاس داؽتٗ أذ ؽـــيٛع سا ِي تٛاْ اص ٔظش صِبٔي ثٗ أٛاع عبئٗ  ،ػّشي  ،دٚسٖ اي ٌ ٚضظٗ اي تمغيُ وشد
ٍيشاُ مطْذري Case Fatality Rate :
ثقٛسع دسفذ اص تؼذاد افشاد تٍف ؽذٖ  ،دس ثيٓ تّبِي افشاد ِجتال ثٗ آْ ثيّهبسي دس يهه ِهذع ِؾهخـ ثيهبْ ِهي ؽهٛد ايهٓ
افاالس دس ثيؾتش ِٛاسد ثشاي ّ٘ٗ فيشي ٘بي خبؿ ثيّبسيٙبي صبدي وٗ تّبَ ثيّبساْ دس دٚسٖ صِبٔي ِؾخقي تضت ٔظهش
لشاس ِي فيشٔذ  ،ثىبس ِي سٚد
ٍيشاُ ٍزيشايي ّ٘ساداُ Neonatal Mortality Rate (N.M.R.) :
ػجبسع اعت اص تؼذادِشگ ٘بي ؽيش خٛاساْ وّتش اص  22سٚص ػّش  ،دس يه دٚسٖ صِبٔي خبؿ ِ ٚ ،ؼّٛي يىغبي  ،ثشاي
٘ش ٘ضاس تٌٛذ صٔذٖ دس ّ٘بْ دٚسٖ دس ِبِبيي ايٓ افاالس ثشاي ِيضاْ ِيشايي تزّؼي ؽيش خٛاساْ صٔذٖ ثذٔيب آِذٖ  ،دس 22
سٚص اٚي صٔذفي ثىبس ِي سٚد
ِيضاْ ِـــشيضايي ؽــيش خــٛاساْ Infant Mortality Rate (I.M.R.) 4
وغشي اص أذاصٖ ِيضاْ عبٌيبٔٗ ِشگ وٛدوبْ وّتش اص يه عبي تمغيُ ثش تؼذاد تٌٛذ ٘بي صٔذٖ دس ّ٘بْ عبي اعت وٗ ثٗ فٛسع دس فذ ثيبْ ِي ؽٛد ايٓ سلُ سا غبٌجب ثٗ ػٕٛاْ ؽبخـ خٛثي اص
ربِؼٗ ٚسد ثشسعي لشاس ِي دٕ٘ذ

ِيضاْ ِـشايي ِبدساْ

)MaterM.R.

ػجبسع اعت اص وغشي اص تؼذاد ِشفٙبي دٚساْ صبٍِگي ( دس صِبْ صايّبْ  ٚيب ثؼٍت آْ  ،ػٛاسك صبٍِگي ٔ ٚفبعي )
دس يه ٔبصيٗ رغشافيبيي ِؼيٓ  ٚدس يه عبي خبؿ ،تمغيُ ثش تؼذاد تٌٛذ ٘بي صٔذٖ وٗ دس رّؼيت ّ٘بْ ٔبصيٗ  ٚدس ّ٘بْ عبي
اتفبق افتبدٖ اعت  ،وٗ ِؼّٛي دس ٘ضاس  ٚيب دس فذ ٘ضاستٌٛذ فضاسػ ِي وٕٕذ

 ِٓٚهللا تٛفيك
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