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 مروري بر واژه هاي رايج در بهداشت عمومي
 
 دكتر كيومرث ناصري، دكتر حسين صباغيان

 علوم پزشكي تهراندانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي دانشگاه 

 هداف درس ا

   نتظار مي رود فراگيرنده پس از گذراندن اين درس، بتواندا
 مفاهيم واژه هاي رايج در بهداشت عمومي را بيان كند 

 با ارائه مثال هاي واضح، كاربرد صحيح واژه هاي رايج در بهداشت عمومي را توضيح دهد 
 

 واژه هاي كليدي 

 جبهداشت عمومي، واژه هاي راي

 »الف«رف ح

 ) Pollution(آلودگي، ناپاكي 

 باشند، اثرات   هر نوع تغييرات غيرمطلوب در هوا، آب يا غذا در نتيجه ماده يا موادي كه ممكن است سمي                  
نامطلوبي بر سالمت داشته باشند و يا نامطلوب باشند، حتي اگر لزوما اثرات سوئي بر سالمت نداشته باشند را                         

 .آلودگي هوا با سربآلودگي گويند، نظير 

 ) Transmission of the infectious agent(انتقال عامل عفونت 

هر نوع مكانيسمي كه به وسيله آن يك عامل عفوني از يك منبع و يا يك مخزن به شخص ديگري                         
 : از اين مكانيسم ها عبارتند. منتقل شود را انتقال عامل عفوني گويند
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  (Direct transmission)انتقال مستقيم ) الف

رسيدن بدون واسطه و ضرورتا فوري عامل عفوني به محلّ ورودش به بدن كه ممكن است منجر به                       
اين روش انتقال عامل عفوني ممكن است از         .  ايجاد عفونت در انسان و يا حيوان گردد را انتقال مستقيم گويند              

 جنسي، صورت گرفته و يا با پرتاب          طريق تماس مستقيم به وسيله دست زدن، گاز گرفتن، بوسيدن يا تماس               
به ملتحمه چشم يا داخل بيني و يا دهان به هنگام عطسه، سرفه،                )  انتشار به وسيله قطره هاي كوچك     (مستقيم  

 .، اتفاق افتد)معموال در فاصله يك متري يا كمتر(خروج آب دهان، خواندن و يا صحبت كردن 
 

 (Indirect transmission)انتقال غيرمستقيم ) ب

 (Vehicle-borne transmission) ـ انتقال، توسط وسيله 1 
مواد و يا اشياء آلوده از قبيل اسباب بازي، دستمال، البسه خاك آلود، وسايل خواب، ظروف غذاخوري يا                     

پخت و پز، وسايل جراحي يا زخمبندي، آب، غذا، شير، فرآورده هاي بيولوژيك شامل خون، سرم، پالسما، بافت يا                    
يوندي، يا هر ماده اي كه وسيله رساندن و داخل كردن عامل عفونت به ميزبان مستعد از طريق محل                      اعضاي پ 

ممكن است عامل عفونت در داخل يا روي          .  ورود مناسب آن شود را انتقال غيرمستقيم توسط وسيله مي گويند            
 .كرده و يا تغييري ننمايد وسيله انتقال، تزايد و يا تكامل پيدا

 ) Vector- borne transmission(توسط ناقل  ـ انتقال، 2 
 اول، انتقال مكانيكي با ناقل 
 اين نوع انتقال به شكل مكانيكي و بسيار ساده به وسيله يك حشرة پرنده و يا خزنده از طريق آلوده                          

ين در ا .  شدن پاها، ضمائم دهاني و يا از طريق عبور عامل عفونت از داخل لوله گوارش حشره صورت مي گيرد                     
 . روش انتقال عامل عفوني نيازي به تزايد و تكامل ندارد

 دوم، انتقال بيولوژيكي  
در اين روش انتقال قبل از آنكه بندپاي ناقل بتواند شكل آلوده كننده عامل عفونت را به انسان منتقل                       

عامل .  ين مراحل را بگذراند   كند الزم است كه عامل عفونت در بدن بندپا تزايد و يا تكامل پيدا كرده و يا هر دوي ا                   
عفونت بعد از ورود به بدن بندپا و قبل از آنكه بتواند به صورت آلوده كننده از بدن بندپا خارج شود الزاما يك دوره                         

ـ   (كمون را طي مي كند      مكن است عامل عفونت از نسلي به       مExtrinsic incubation period) دوره كمون خارجي 
گر انتقال عامل عفوني در دو مرحله از سير تكاملي بندپاي ناقل              ا  )طريق تخم  ل، از انتقا(نسل بعدي ناقل برود      

نتقال  ا .مي گويند   (Transstadial transmission)انتقال مرحله گذر  تكامل يابد، مثال در مرحله نَمفي و بلوغ، آنرا           
وي پوست بدن گذاشته     ممكن است به هنگام نيش زدن ناقل، از طريق بزاق، استفراغ و يا مدفوعي كه در ر                      

مي شود و يا ساير موادي كه قادر هستند همزمان با ايجاد زخم به هنگام نيش زدن وارد بدن شوند و يا از طريق                          
 . ناحيه اي از پوست كه خارانده و يا به آن ماليده مي شود، صورت مي گيرد

را يك ناقل مكانيكي براي      بوسيله يك ميزبان بي مهره آلوده كه منحص         انتقال بيولوژيكي به طور كلي     
 "ناقل"رساندن عامل عفونت به ميزبان ديگر نيست، اتفاق مي افتد و حشره بندپا هر نقشي كه داشته باشد يك                      

 .ناميده مي شود
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 ) Airborne transmission(انتقال از طريق هوا يا هوابرد ) ج 

ود مناسبشان به بدن، كه معموال       انتشار ذرات هواي آلوده به عوامل عفوني و رسيدن آنها به محل ور                
ذرات هواي آلوده به عوامل عفوني به صورت معلّق در           .  مجاري تنفسي است، انتقال به وسيله هوا ناميده مي شود         

اين ذرات  .  هوا وجود دارند و ممكن است تمام و يا قسمتي از آن ها را عوامل عفوني بيماريزا تشكيل داده باشند                      
طوالني در هوا معلق مانده بعضي از آن ها قدرت آلوده كنندگي و يا حدت بيماريزايي                ممكن است براي مدت هاي     

 ميكرون هستند به سادگي به       5ذراتي كه بين يك تا       .  خود را حفظ كرده و بعضي اين قدرت را از دست بدهند             
ي كه به سرعت    قطرات آب دهان و ذرات بزرگتر     .  حبابچه هاي ريوي مي رسند و ممكن است در همانجا توقف كنند          

 .سقوط مي كنند را نمي توان انتقال به وسيله هوا ناميد
 

 ) Droplet nuclei( ـ ذرات قطره اي كوچك 1 
اين واژه معموال به باقيمانده كوچكي كه در اثر تبخير آب و يا مايع اطراف قطره هاي كوچكي كه ميزبان                     

ممكن است اين ذرات عمدا به وسيله دستگاه هاي         .  دآلوده به خارج پرتاب مي كند، بجاي مي ماند، اطالق مي شو          
مختلف مخصوص توليد بخار و يا تصادفا در آزمايشگاه هاي ميكروبشناسي، كشتارگاه ها، كارخانه هاي تبديل مواد به               

معموال اين ذرات   .  هنگام انجام عمل ساكشن، در زمان انجام برونكوسكوپي و يا در اطاق هاي تشريح ايجاد شود                
 . ت هاي طوالني در هوا معلق مي مانندبراي مد

 
  )Dust(غبار  و ـ گرد  2 
از جمله اسپور قارچ ها كه     (اين واژه به ذرات كوچك به اندازه هاي بسيار متفاوت كه ممكن است از خاك                 

، لباس ها، وسايل بستر و كف آلوده ساختمان ها،          )ممكن است به وسيله باد و يا وسايل ديگر از خاك جدا شوند               
 .برخاسته باشند، اطالق مي شود

 ) Mortality statistics(آمار ميرايي 

در بسياري از   .  به دست مي آيند    ،واهي فوت گ"عبارتست از جدول هاي آماري كه از اطالعات موجود در           
نقاط دنيا و در خيلي از ممالك، جدول هاي آمار ميرايي تهيه مي شود و ممكن است كه در فواصل معيني به چاپ                       

اين جدول ها معموال تعداد مرگ ها و يا ميزان هاي مرگ بر اساس سنّ، جنس، علّت و بعضي متغيرهاي ديگر                  .  رسدب
 .را بيان ميكنند

 ) Health education(آموزش بهداشت 

عبارت است از فرايندي براي آموختن رفتارهايي به مردم و يا گروه ها به منظور آشنايي آنها با ارتقاء، حفظ                    
آموزش بهداشت با استفاده از نيروي مردم و عالقمندي هاي آنها كه ممكن است               .  ودي وضع بهداشتي شان  و بهب 

 برانگيختن حس مسئوليت فردي،      هدف آموزش بهداشت  .  باعث بهبود شرايط زندگي آنان گردد شروع مي شود         
 . خانوادگي و اجتماعي در زمينه مسايل بهداشتي است
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     سري، آموزش بهداشت، معموال شامل ارزيابي باورهاي مردم در مورد              در زمينه كنترل بيماري هاي م
بيماري، شناخت آن گروه از عادات و رفتارهاي مرتبط با انتشار و وفور بيماري ها در آن ها و ارائه راه حل هاي خاص                     

 .است براي تغيير نارسايي هاي موجود

 ) Latent immunization(ايمنسازي نهفته 

 .دن ايمني در نتيجه يك يا چند عفونت ناآشكار را گويندفرايند بوجود آم 

 ) Immunity(ايمني، مصونيت 

به مقاومتي گفته مي شود كه معموال در اثر حضور پادتن و يا عمل خاص سلول ها در مقابل عوامل عفوني                    
صونيت موثر،  م.  بيماريزا و يا سموم آن ها كه ايجاد كننده يك بيماري عفوني خاص هستند، به وجود مي آيد                      

و يا  )  تب مالت، سل، توالرمي   (يجاد مي كند   ا  T كه لنفوسيت هاي گروه      ايمني وابسته به سلولي   مي تواند شامل   
 ). B و Aسرخك، سرخجه، اوريون، هاري، هپاتيت (ست ا B كه مبناي آن لنفوسيت هاي گروه ايمني هومورال

 
 و يا به شكل مصنوعي در اثر         مادريپادتن هاي   يا در اثر عبور      ،)Passive immunity(صونيت انفعالي   م 

سرم حيوان ايمن، سرم دوران نقاهت بيماري، و يا سرم گلوبولين               از( محافظت كننده اختصاصي      تزريق پادتن 
 .، به وجود مي آيد، عمر اين نوع ايمني كوتاه است)انساني

ممكن است در اثر عفونت       كه معموال براي سال ها ادامه دارد           ،)Active immunity(صونيت فعال   م 
طبيعي با يا بدون بروز نشانه هاي باليني بيماري ايجاد شود و يا به طور مصنوعي در اثر تزريق عامل عفوني بيماري                     

 .به صورت كشته، تغيير شكل يافته و يا اَشكال ديگري از آن جمله اجزاء و يا فرآورده هاي آن به وجود آيد

 ) Herd immunity(ايمني يا مصونيت گروهي 

اين مصونيت مقاومت يك گروه از مردم را در مقابل          .  عبارت است از مصونيت يك گروه و يا يك جامعه          
هجوم و انتشار يك عامل عفوني نشان مي دهد و مبناي آن وجود مقاومت نسبت زيادي از تك تك افراد آن جامعه                     

 .در مقابل آن عامل عفوني مي باشد

 ) Morbidity(ابتالء 

در اين مفهوم كسالت،    .  رافي، خواه عيني خواه ذهني، از آسايش جسمي يا رواني را ابتالء گويند              هر انح  
 .ناخوشي و بيمارگونه گي، شبيه به هم بوده و مترادف هستند

، اشاره  1959كميته خبرگان سازمان جهاني بهداشت در آمار بهداشتي، در ششمين گزارش خود در سال                  
 : توان در قالب سه واحد زير اندازه گيري كردكرده است كه ابتالء را مي 

 افرادي كه ناخوش هستند ) 1
 ) دوره يا مورد(ناخوشي هايي كه اين افراد داشته اند ) 2
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 ) روز، هفته، غيره(طول مدت اين ناخوشي ها ) 3

 ) Morbidity rate( ميزان ابتالء 

ع بكار ميرود، بدون اينكه تمايزي بين آنها        واژه اي است كه به طور كلي براي بيان ميزان هاي بروز و شيو            
 .قائل شود

 ) Morbidity survey(بررسي ابتالء 

يك بررسي ابتالء معموال براي      .  وشي براي تخمين شيوع و يا بروز بيماري در يك جمعيت، مي باشد              ر
 .دستيابي به واقعيت هاي موجود در انتشار بيماري، طراحي مي شود نه آزمون يك فرضيه

 ) Individual variations(ات فردي اختالف

 : و نوع از اختالفات فردي شناخته شده اندد
 
  :خودش  اختالف فرد با )  1

اختالفاتي كه در متغيرهاي زيستي يك فرد در شرايط متفاوت مثل مراحل فعاليت جسمي و وجود يا عدم                  
لكه معموال در يك محدوده قرار      اين اختالفات مقدار دقيقي ندارند، ب     .  فشارهاي احساسي مشاهده مي شود   

 .خون و غيره تغييرات روزانه حرارت بدن، نوسانات فشارخون، قند: از  مونه هاي آن عبارتندن. مي گيرند
 

 : اختالفات فرد با ديگران ) 2

اين معني براي اختالفات        . اين واژه به معني اختالفات بين افراد مورد استفاده داروين قرار داشته است
 .براي بيان مفهوم اول بهتر است از واژه اختالفات شخصي استفاده شود. بيشتر مورد استفاده داردفردي، 

 ) Predictive value(ارزش اخباري 

يعني (در آزمون هاي غربالي و تشخيصي، احتمال مثبت حقيقي بودن فردي كه آزمونش مثبت شده است                  
ارزش اخباري يك آزمون منفي عبارت است از        .  روف است  مع ارزش اخباري يك آزمون مثبت    "بنام  )  مبتال بودن 

ارزش اخباري يك آزمون غربالي در رابطه با حساسيت و             .  احتمال مبتال نبودن فردي كه آزمونش منفي باشد         
 .ويژگي آزمون و همچنين شيوع بيماري اي كه آزمون براي آن بكار رفته است، تغيير مي كند

 ) Parasite(انگل 

ي يا گياهي كه در سطح يا درون زيستمند ديگر زندگي ميكند و مواد غذايي خود را از او                   زيستمندي حيوان  
. ، آن چنان انگلي است كه نمي تواند به صورت مستقل و غيرانگلي به زندگي خود ادامه دهد                انگل اجباري .  مي گيرد

 .دگي كند، انگلي است كه هم مي تواند به صورت مستقل و هم به صورت انگلي زنانگل اختياري
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 »ب«رف ح

 ) Personal hygiene(بهداشت فردي 
در مبحث كنترل بيماري هاي عفوني به اقدامات محافظت كننده اي گفته مي شود كه مسئوليت رعايت آن                

بيشتر با خود افراد است و باعث ارتقاء بهداشت آنها و محدود كردن انتشار بيماري هاي عفوني، به خصوص آنهايي                    
 :اين اقدامات عبارتند از . س مستقيم منتقل مي گردند، مي شودكه در اثر تما

 با آب و صابون بالفاصله بعد از دفع مدفوع يا ادرار و در تمام موارد قبل از خوردن و يا دست                       شستن دست ها  •
 زدن به غذا

هان، بيني،  دور نگاهداشتن دست و اشياء كثيف يا اشيايي كه بوسيله ديگران در مستراح استفاده شده است از د                  •
 گوش، دستگاه تناسلي و زخم هايي كه در بدن وجود دارد

استفاده نكردن از وسايل خوراك، ظروف مخصوص آشاميدن، حوله، دستمال، شانه، برس مو و پيپ مشترك و                  •
 ناپاك

جلوگيري از قرار گرفتن در معرض  ترشحات بيني و دهان ديگران به هنگام سرفه و عطسه، خنده و صحبت                      •
 كردن 

 ستن دقيق دست بعد از دست زدن به بيمار و يا متعلقات او ش •
 .شستن مكرر و كافي بدن و حمام گرفتن با آب و صابون •

 ) Disease(بيماري 

 در زماني   و)  EASE(ر مقابل راحتي    د)  DIS-EASE(اين واژه از نظر لغت شناسي يعني نا ـ راحتي              
 را به   "كسالت" و   "ناخوشي"،  "بيماري"واژه هاي  .  ده باشد بكار ميرود كه اختاللي در فعاليت هاي بدن بوجود آم         

فاهيم زير  م  ساسِر.  طور عادي به صورت مترادف به كار مي برند، ولي در حقيقت خيلي هم مترادف يكديگر نيستند               
 : كرده است را براي آنها پيشنهاد

  عبارت است از اختالل در فعاليت هاي جسمي و يا روانيبيماري •
 ست از حالت ذهني فردي كه احساس ميكند حالش خوب نيست عبارت اناخوشي •
به عبارت ديگر يعني نقشي كه فرد در هنگام ناخوشي           .   عبارت است از اختالل در فعاليت اجتماعي       كسالت •

 .ايفاء مي نمايد

 ) Endemic disease(بيماري بومي  

ني در يك محدوده جغرافيايي     يك بيماري يا عامل عفو    )  حداقل براي مدت سه سال متوالي     (حضور دائمي    
ممكن است براي بيان شيوع عادي يك بيماري خاص در چنين محدوده يا جمعيتي نيز به كار                    .  يا جمعيت معين  

 .نظير وجود بيماري تب مالت در اكثر مناطق ايران. رود
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 ) Holoendemic disease(بيماري تمام بومي يا كامال بومي 

 ابتداي زندگي شروع مي شود و در نتيجه، بيشتر كودكان را مبتال ميكند             بيماري اي كه شيوع باالي آن در      
 .و در بالغين به نوعي حالت تعادل ميرسد و در نتيجه، شيوعش در بالغين نسبت به كودكان كمتر است

 ) Hyperendemic disease(بيماري فرابومي 

اشته باشد و تمام سنين را به نحو مساوي         بيماري اي كه به طور دائم با ميزان شيوع و يا بروز باال وجود د               
 .مبتال نمايد

 ) Endemic malaria(ماالرياي بومي 

بر مبناي ميزان بزرگي طحال، از طرف        .  بروز يكنواخت و قابل اندازه گيري موارد ابتالء و انتقال طبيعي            
 : سازمان جهاني بهداشت به صورت زير طبقه بندي شده است

 درصد  10 ساله كمتر از     9 تا   2ماني كه ميزان بزرگي طحال در كودكان         ز  )Hypoendemic:  (فروبومي  
 .باشد

 50 تا   11 ساله بين    9 تا   2ماني كه ميزان بزرگي طحال در كودكان          ز  Mesoendemic):  (نيمه بومي   
 .درصد باشد

د و  درص 50 ساله بيشتر از     9 تا   2ماني كه ميزان بزرگي طحال در كودكان        ز  )Hyperendemic:  (فرابومي  
 . درصد باشد25در بالغين بيشتر از 

 ساله هميشه بيشتر از     9 تا   2ماني كه ميزان بزرگي طحال در كودكان         ز  )Holoendemic:  (تمام بومي   
 . درصد باشد و در بالغين ميزان كمي داشته باشد75

 ) Nosocomial(بيمارستاني 

تيجه بستري شدن در بيمارستان، مربوط به       بوجود آمده در هنگام بستري بودن بيمار در بيمارستان يا در ن            
كه با بستري شدن در بيمارستان رابطه داشته        )  بيماري اوليه بيمار   بدون ارتباط با  (مبين عارضه اي جديد    .  بيمارستان

 .باشد

 ) Nosocomial infection( عفونت بيمارستاني 

، عفونتي در بيمار مراجعه كننده      به عبارت ديگر  .  گرفته باشد  عفونتي كه از يك تسهيالت پزشكي منشاء       
به بيمارستان يا ساير مراكز مراقبت هاي بهداشتي كه بيمار در هنگام مراجعه به آن مركز نه به آن مبتال بوده و نه                        

 . در دوره كمون آن قرار داشته است
هاي عفونت هايي را كه بيمار، پس از ترخيص از بيمارستان عالئمش را نشان ميدهد و همچنين عفونت                  

 .مشابه در كاركنان بيمارستان را نيز در بر مي گيرد
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 ) Infectious disease(بيماري عفوني  

ناخوشي ناشي از عوامل عفوني و يا ترشحات زهرگونه آن ها كه مي تواند از فرد يا حيوان آلوده و يا مخزن                     
ناقل و يا محيط بي جان، انتقال پيدا        ديگر به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم از طريق گياه، ميزبان حيواني واسط،              

 .به عبارت ديگر عبارتست از وارد شدن ارگانيسم به بدن، رشد و تكثير آن و ايجاد عالئم و نشانه هاي باليني. كند

 ) Notifiable disease(بيماري قابل گزارش 

لين بهداشتي آن   بيماري اي كه به علت مقررات حاكم، بايد پس از تشخيص در يك ناحيه معين، به مسئو                 
بيماري اي كه از نظر بهداشت عمومي آنقدر مهم است كه وقوعش بايد به اطالع مسئولين                   .  ناحيه گزارش شود  

داليل اين  .  متاسفانه گزارش بيماري هاي واگير دار به مسئولين بهداشت عمومي بسيار ناقص است           .  بهداشتي برسد 
ار يا پزشك به مخفي كاري در مورد بيماري هايي كه با             نقص، نكاتي از قبيل عدم دقت در تشخيص، عالقه بيم          

نفي اجتماعي همراه هستند، مثل بيماري هاي آميزشي و بي تفاوتي پزشكان به فايده اطالعات در مورد                           
با اين حال اخطارهايي كه انجام مي شود، بسيار          .بيماري هايي چون هپاتيت، آنفلوآنزا و سرخك را شامل مي شود          

نقطه شروعي را براي تحقيق در مورد عدم موفقيت روش هاي پيشگيري مثل واكسيناسيون، يافتن               اهميت دارد و    
منبع عفونت، يافتن وسيله مشترك انتقال عفونت، توصيف تجمع جغرافيايي عفونت و مقاصد ديگر، بسته به نوع                    

 )يز رجوع شود ن4، گفتار 8 در فصل قطعي و محتمل، مظنونبه تعريف مورد . (بيماري بوجود مي آورد

 ) Zoonoses(بيماري هاي مشترك بين انسان وحيوان 

به عفونت يا بيماري عفوني كه تحت شرايط طبيعي از حيوان مهره دار به انسان قابل انتقال باشد، نظير  
ت، اين بيماري ها ممكن است در بين حيوانا. انتقال بيماري تب مالت از گوسفند و بز آلوده به انسان، گفته مي شود

 . باشد،)Epizootic(ا همه گير ي) Enzootic (بومي

 ) Pathogen(زا  آسيب) عامل بيماريزا(بيماريزا، 

 ). در حقيقت قادر به ايجاد فرايند بيماريزايي باشد(زيستمندي كه قادر به ايجاد بيماري باشد  

 ) Pathogenesis ( يا توانايي ايجاد بيماري بيماريزايي

تفاوت بين سبب   .  ه كه به موجب آن، عامل مسبب، باعث ظهور بيماري مي شود              سازوكاري پذيرفته شد   
سبب شناسي يك بيماري يا ناتواني عبارتند از علل قبول شده اي            :  شناسي و بيماريزايي بايد مورد دقت قرار گيرد          

 .شود منجركنترل اين علل ممكن است به پيشگيري از بيماري . كه سازوكار بيماريزايي را شروع مي نمايند

 ) Pathogenicity( بيماريزايي 

تعداد موارد بيمار شده    :  بيمار كننده، بكار مي رود   )  زنده(اين واژه براي بيان قدرت ايجاد بيماري يك عامل           
در حاليكه  .   اشتباه مي شود  (Virulence)حدت  واژه بيماريزايي غالبا با واژه      .  تقسيم بر تعداد موارد عفونت پيدا كرده      
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 خاصيتي از يك زيستمند كه تعيين كننده شدت ايجاد بيماري واضح در بين افراد عفونت پيدا كرده ميباشد،                    حِدت،
مثال سالمونال تيفي، يك عامل عفوني با بيماريزايي و حدت باال است و              .  يا قدرت يك زيستمند در ايجاد بيماري       

 .بيماري شديدي نيز ايجاد مي كند
قابليت بيماريزايي يك   .  ابهي در سموم شيميايي و غيره نيز بكار ميرود          اين واژه براي بيان خواص مش       

عامل عفوني، به صورت نسبت تعداد افراد مبتال به عوارض باليني به تعداد افراد مواجهه يافته با عفونت اندازه                        
 .گيري مي شود

 ) Incident number(، تعداد بروز )Incidence(بروز 

 يا افراد بيمار شده در يك دوره زماني مشخص در يك جمعيت مخصوص يا                تعداد مرتبه ايجاد بيماري و     
به عبارت ديگر موارد جديد بيماري در يك جمعيت معين در يك دوره               .  به طور كلّي تر، تعداد موارد جديد وقايع        

 .واژه بروز را گاهي اوقات بمعني ميزان بروز هم مورد استفاده قرار مي دهند. زماني خاص

 ) Incidence rate ( ميزان بروز

تعداد حاالت جديد يعني موارد جديد        .  اندازه اي از چگونگي وقوع موارد جديد يك حالت در جامعه               
تشخيص يا گزارش يك بيماري خاص در يك دوره معين زماني در صورت كسر و تعداد افراد جامعه اي كه موارد                      

 .جديد در آن رخ داده است، در مخرج كسر قرار گيرد
 باشد، مثل عفونت هاي حاد دستگاه فوقاني تنفس و يا شروع           كوتاه مدت و حاد   االت ممكن است يا     اين ح  

در مواقعي كه ميزان بروز براي يك        .   باشد، مثل بيماري سل و يا سرطان        مزمن درازمدت يك حالت   )  تشخيص(
ن است از تعداد افراد     سال محاسبه مي شود، صورت كسر چنانچه به بيماري هاي حاد كوتاه مدت مربوط شود، ممك              

 .در مورد حاالت مزمن درازمدت، ميزان بروز ساالنه معموال كمتر از ميزان شيوع است. در خطر زيادتر بشود
 كه در   جبر ابتالء يكي از آنها عبارت است از       :   دو نوع ميزان بروز را مي توان محاسبه كرد         از نظر رياضي   

ميزان ديگر  .   شخص ـ زمان تجربه در مخرج كسر قرار مي گيرد          آن تعداد موارد جديد در صورت كسر و واحدهاي        
 .كه در آن مخرج كسر، افرادي را شامل مي شود كه از ابتدا در خطر بوده اند) تزايدي (بروز تجمعي

صورت كسر تعداد   .  به عبارت ديگر ميزان بروز، عبارتست از سرعت وقوع وقايع جديد در يك جمعيت                 
 زمان معين اتفاق افتاده است و مخرج كسر جمعيتي است كه در زمان معينِ مورد                 وقايع جديدي است كه در يك     

ميزان بروزي كه   .   نيز مي نامند  شخص ـ زمان  اين مخرج كسر را غالبا بنام        .  نظر در خطر وقوع قرار داشته است       
 :ي گرددغالبا در فعاليت هاي بهداشت عمومي مورد استفاده واقع مي شود، با كمك فرمول زير محاسبه م

 
 عداد وقايع جديد در يك دوره مشخص زمانت

 )x)  10n             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تعداد افراد مواجهه يافته با خطر در طي دوره مشخص زمان
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ت به صورت تخميني از جمعيت در       ، مخرج كسر عبارت است از متوسط اندازه جمعي        در يك جمعيت پويا    
اگر دوره مورد نظر معادل يك سال باشد، آنچه به دست مي آيد، ميزان بروز ساليانه خواهد                  .  وسط دوره مورد نظر   

خص ـ زمان   ش  10nاين ميزان تخميني است از ميزان بروز شخص ـ زمان، به عبارت ديگر ميزان بر اساس                   .  بود
التي كه در غالب بيماري هاي مزمن اتفاق مي افتد، آنوقت تخمين خوبي از ميزان             اگر اين ميزان پايين باشد، مثل ح      
 .تجمعي بروز نيز به حساب مي آيد

در مطالعات پيگيري، ميزان هاي بروز را مي توان از تقسيم تعداد موارد جديدي كه در طول دوره مشخص                   
شته اند، به دست آورد كه در اينحالت همان         بوجود آمده است بر اندازه اصلي همگروهي كه تحت پيگيري قرار دا             

 .ميزان بروز تجمعي مي باشد

 ) Interval incidence density(دوره اي  بروز

ندازه اي از ميزان بروز يك واقعه، از قبيل يك بيماري يا مرگ، در يك جمعيت در معرض خطر در يك                      ا
تعداد واحدهاي شخص زمان در معرض خطر در طول         دوره زماني كه از تقسيم تعداد اتفاق افتاده در طول دوره بر              

 .دوره به دست مي آيد

 »پ«رف ح

 )Masking(پوشانيدن 

فرايندي است كه به منظور جلوگيري از آگاهي شركت كنندگان يك مطالعه از بعضي حقايق يا مشاهدات                  
 ).به جاي كورسازي(آنها نشود انجام مي گيرد، تا اين حقايق موجب تورش و يا تغيير فعاليت ها و تصميم گيري هاي 

 ) Premunition(پيش ايمني 

پيش .  اين واژه، بيشتر در اپيدميولوژي بيماري هاي انگلي، بخصوص ماالريا، مورد استفاده قرار مي گيرد                
تداوم اين حالت به    .  ايمني، بيان كننده نوعي مقاومت در ميزبان آلوده نسبت به آلودگي مجدد با همان انگل است                

.  حيات انگل در بدن ميزبان بستگي دارد و در صورت از ميان رفتن انگل، حالت پيش ايمني نيز از ميان ميرود                     ادامه
 .پيش ايمني ممكن است كامل يا ناقص باشد

 )Monitoring(پايش 

نبايد .  تحليل اندازه گيري هاي روزمره به منظور تعيين تغييرات در محيط يا وضعيت سالمت اجتماعات             )  1 
بعضي ها معتقدند كه پايش، مداخله بر مبناي اندازه گيري هاي به دست آمده را نيز در بر                 .   اشتباه شود  "اقبتمر"با  

 .مي گيرد
اندازه گيري مداوم عملكرد يك خدمت بهداشتي، يك شاغل بهداشتي و يا چگونگي رعايت دستورات               )  2 

 .بهداشتي بوسيله بيمار
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ردن يك برنامه به منظور حصول اطمينان از اينكه دريافت              در مديريت، نظارت مداوم بر پياده ك        )  3 
 .ورودي ها، برنامه كار، خروجي مورد نظر و ساير شرايط الزم مطابق برنامه انجام مي گيرند

 ) Chemoprophylaxis(پيشگيري دارويي 

و يا  عبارتست از مصرف مواد شيميايي ازجمله آنتي بيوتيك ها به منظور پيشگيري از پيشرفت عفونت                    
پيشگيري از توسعه آن تا حد بروز يك بيماري فعال و يا درمان شخصي كه ناقل عفونت خاصي است به منظور                        

مثال استفاده از ريفامپيسين در تماس يافتگان خانوادگي با بيمار مبتال به              .  پيشگيري از انتقال بيماري به ديگران      
 . مننژيت مننگوكوكي

 »ت«رف ح

 ) Sporadic(تك گير 

 .مثل موارد بعضي از بيماري هاي عفوني. ع غيرمنظم، تصادفي و نادر در زمان هاي مختلفوقو 

 ) Interaction(تعاون، اثر متقابل، عمل متقابل 

تعاون زيستي يعني فعاليت بهم پيوسته دو       .  فعاليت بهم پيوسته دو يا چند علّت براي ايجاد يك معلول          )  1 
 محدوديت بيمارييا چند علّت براي ايجاد، پيشگيري يا 

 تفاوت در اثرات يك يا چند عامل در رابطه با مقدار عامل هاي باقيمانده) 2 
 .در آمار، عبارت است از ضرورت بيان در يك مدل خطي رگرسيون) 3 

 »ج«رف ح

 ) Disinfestation(جانورزدايي 

ال ناخواسته و كوچك    به هر نوع اقدام فيزيكي و يا شيميايي كه باعث از بين بردن و يا برداشت اشك                     
حيواني، به خصوص بندپايان و يا جوندگان، از روي بدن، البسه و يا محيط اطراف شخص يا حيوان اهلي شود،                        

وقتي تنها از بين بردن حشرات مطرح      .   شامل از بين بردن شپش بدن انسان، نيز مي شود         جانورزدايي.  گفته مي شود 
 . استفاده مي شودحشره كشياست از واژه 

 )Isolation(سازي جدا

جدا ساختن افراد يا حيوانات عفونت دار از سايرين، در طي دوران واگيري، در شرايطي كه انتقال                      )  1 
مستقيم يا غيرمستقيم عامل بيماريزاي عفوني را از عفونت دارها به حساس ها و يا كساني كه ممكن است عامل                      

 .عفوني را به ديگران منتقل كنند، قطع و يا محدود كند
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در ميكروب شناسي عبارت است از جدا ساختن يك زيستمند كه معموال با كمك مجموعه اي از                      )  2 
 .كشت هاي مختلف انجام مي گيرد

 ) Matching(جوركردن ـ همسان سازي 

نوع متفاوت از جور     چند.  فرايندي براي قابل مقايسه كردن گروه هاي تحت مقايسه، از نظر عوامل خارجي           
 : كردن عبارتند از

 
، عبارت است از جور كردن تك تك افراد گروه مطالعه و مقايسه در يك فاصله معين                 جوركردن پرگاري 

 ). مثل جور كردن سن با فاصله دو سال(از يك متغير پيوسته 
مورد استفاده براي جور كردن در هر دو گروه         )  هاي(، الزم است وفور توزيع متغير       در جور كردن وفوري   

 . يكنواخت بشودمطالعه و مقايسه،
، عبارت است از جور كردن افراد گروه هاي مقايسه و مطالعه در طبقه هاي وسيع، مثل                جوركردن طبقه اي 

 .دامنه هاي وسيع سني يا گروه هاي شغلي
، عبارت است از تعيين تك تك افراد گروه مقايسه به صورتي كه هر كدامشان از نقطه                 جور كردن فردي  

 .اد مطالعه، جورشده باشندنظر بعضي متغيرها با افر
، عبارت است از نوعي جور كردن فردي كه در آن، افراد گروه هاي مطالعه و مقايسه به                  جوركردن جفتي 

 .صورت يك جفت انتخاب ميشوند

 ) Mutation(جهش 

تغييري موروثي در تركيبات ژني، به جز آنهايي كه در نتيجه تفكيك يا تجمع مجدد ژن ها بوجود مي آيد و               
 .ه نسل هاي بعد منتقل مي شود، بشرطي كه در اين تغيير، عامل مرگبار، به صورت غالب در نيايدب

 ) Population(جمعيت 

 :هر مجموعه محدود يا نامحدود از افراد يا چيزها  
تعداد ساكنين يك كشور يا ناحيه      .  مجموعه ساكنين يك كشور يا ناحيه خاص به صورت دسته جمعي          )  1 

 .خاص
لزوما نبايد  .  مجموعه كامل واحدهايي كه ممكن است نمونه اي از آن گرفته شود             )  نمونه گيري در  )  (2 

 .جمعيت انسان ها باشد، بلكه اين واحدها ممكن است موسسه ها، پرونده ها و يا وقايع باشند

 ) Pandemic(جهانگير، عالمگير، پاندمي 

 ه معموال نسبت بزرگي از جمعيت را نيز در بر يك همه گيري كه در يك سطح بسيار وسيع اتفاق بيافتد، ك 
 .مي گيرد
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 »ح«رف ح

 ) Sensitivity and specificity(حساسيت و ويژگي 

 عبارت است از نسبت افراد حقيقتا بيمار جامعه تحت غربالگري كه بوسيله آزمون غربالي، بيمار                حساسيت 
يح موارد بيماري يا احتمال اينكه هر مورد         حساسيت عبارت است از احتمال تشخيص صح       .  تشخيص داده شده اند  

 عبارت است از نسبت افراد حقيقتا        ويژگي).  ميزان مثبت حقيقي  :  مترادف  (بيمار با كمك آزمون، شناسايي شود        
احتمال تشخيص صحيح افراد غير      به عبارت ديگر  .  سالمي كه بوسيله آزمون غربالي سالم تشخيص داده شده اند         

اين روابط در جدول چهار خانه ذيل نشان داده شده اند          ).  ميزان منفي حقيقي  :  مترادف  (الي  بيمار بوسيله آزمون غرب   
 .كه در آن حروف آ، ب، پ و ت نمايانگر كميت هايي است كه در  هر خانه قرار مي گيرد
   يمارب سالم جمع

 تيجه آزمونن مثبت آ ب ب+  آ  

 رباليغ منفي پ ت ت+  پ  

  معج پ+  آ   ت+  ب   

 ) مثبت حقيقي(ـ افراد بيماري كه بوسيله آزمون تشخيص داده شده اندآ

 ) مثبت كاذب(ب ـ افراد سالمي كه بوسيله آزمون مثبت تشخيص داده شده اند

 ) منفي كاذب(پ ـ افراد بيماري كه بوسيله آزمون منفي تشخيص داده شده اند

  )منفي حقيقي(ندت ـ افراد سالمي كه بوسيله آزمون منفي تشخيص داده شده ا

                    آ                                                                                           آ

 ــــــــــــــــ)  = نتايج مثبت آزمون(ـــــــــــــــ               ارزش اخباري =  حساسيت  

 ب+                                                                               آ  پ       +                     آ  
    

                      ت                                                                                     ت

 ــــــــــــــ)  = نفي آزموننتايج م(ـــــــــــ               ارزش اخباري =  ويژگي  

 ت+  ت                                                                           پ  +                  ب  

 »د«رف ح

 )Incubation period(دوره كمون، دوره نهفتگي 

ئم و نشاني هاي بيماري مورد     فاصله زماني بين هجوم يك عامل بيماريزاي عفوني تا ظهور اولين عال            )  1 
يا فاصله زماني بين ورود عامل عفوني و پاسخ ايمني قابل اندازه گيري، مثال آزمون                  )  دوره كمون بيماري  ( بحث

 ]مولفين كتاب[). دوره كمون عفونت( و يا تست پوستي در سِل HIV/AIDS و Bسرمي در هپاتيت 
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زماني كه ناقل عفوني     بيماريزاي عفوني به بدن ناقل تا     در ناقل، عبارت است از فاصله بين ورود عامل          )  2 
 ).دوره كمون خارجي(بشود، يعني انتقال عامل بيماريزاي عفوني از ناقل به ميزبان تازه اي ممكن باشد 

 ) Seasonal cyclicity(دوره اي بودن ـ  فصلي 

 وقوعشان نادر نباشد، در      بسياري از بيماري هاي عفوني حاد، كه      .  دور زدن ساالنه بروز بر اساس فصل        
ظهور عالئم بعضي    .  به حداقل خود مي رسند    )  يا فصل مقابل   ( ماه بعد     6يكي از فصول سال به حد اكثر و             

بعضي پديده هاي جمعيت شناسي مثل      .  بيماري هاي مزمن نيز ممكن است چنين تغييرات دوره اي را نشان دهد             
 .ص نيز ممكن است چنين دوره اي بودن فصلي را نشان دهدازدواج، تولد، ميرايي از تمام علل و بعضي علل خا

 ) Secular cyclicity(دوره اي بودن ـ ديرپا 

براي مثال، سرخك در يك جمعيت بزرگ ايمن نشده،         .  بروز بيماري )  بيشتر از يكسال  (دور زدن طوالني     
ع دوره اي بودن، در نتيجه خارج      اين نو .  ر هفت سال يكبار   ه  Aهر سه سال يكبار به حد اكثر بروز ميرسد و هپاتيت            

دوره اي بودن ديرپا ممكن است      .  شدن و جايگزيني مداوم حساس ها در يك جمعيت نسبتا ثابت بوجود مي آيد               
 .دوره هاي زماني طوالني تري را نيز در بر گيرد، مثل جهانگيري هاي آنفلوآنزا

 ) Induction period(دوران استقرار 

اگر بخواهيم دقيق تر بيان كرده باشيم،        .   بيماري بوسيله يك علت خاص      مدت زمان الزم براي ايجاد      
براي مثال احتماال يك دوره     .  يعني فاصله زماني بين شروع تاثير علّيتي يك عامل تا ايجاد اولين نشانه هاي بيماري             

د، اين مدت   چندين ساله ممكن است بين جهش هاي سلولي ناشي از پرتوها تا ظهور سرطان خون وجود داشته باش                
 .زمان را مي توان به عنوان دوران استقرار براي سرطان خون پرتوزاد به حساب آورد

 ) Communicable period(دوره قابليت سرايت 

به مدت زماني كه يك عامل عفوني مي تواند به طور مستقيم يا غيرمستقيم از يك شخص آلوده به                         
ز شخص آلوده به حيوان و ازجمله به بندپايان منتقل شود، گفته               شخص ديگر، يا از حيوان آلوده به انسان، يا ا           

در بيماري هايي نظير دفتري و عفونتها استرپتوكوكي كه غشاء مخاطي از همان مراحل اوليه ورود عامل                  .  مي شود
 گيرد عفونت، آلوده مي شود، دوره قابليت سرايت از زماني كه براي اولين بار شخص در معرض منبع عفونت قرار مي                  

شروع و تا موقعي كه ديگر عامل عفوني از طريق مخاط مبتال منتشر نشود، يعني از قبل از شروع پيش نشانه هاي                      
ميزان مسري بودن   .  باليني بيماري تا پايان دوران حالت ناقلي، اگر اين مرحله اخير ايجاد شود، ادامه خواهد داشت                

 . اي است كه نشانه هاي باليني بيماري وجود داردبعضي از بيماري ها در دوره كمون بيشتر از دوره
در بيماري هايي مثل سل، جذام، سيفيليس، سوزاك و بعضي از انواع سالمونلوزها دوره سرايت، ممكن                    

است طوالني و بعضي اوقات به طور متناوب تا هنگامي كه ضايعات بهبود نيافته اند و عوامل عفوني از طريق                         
 .ك از منافذ طبيعي بدن به خارج منتشر مي شود، ادامه داشته باشدزخم هاي پوستي و يا هر ي
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در بيماري هايي كه به وسيله بندپايان منتقل ميشوند، مثل ماالريا و تب زرد دوره سرايت، زماني است كه                    
د در خالل آن عامل عفونتزا به تعداد كافي براي آلوده كردن ناقل در خون و يا ساير بافت هاي شخص آلوده وجو                      

براي بندپايان ناقل نيز بايد يك دوره قابليت انتقال، در نظر گرفت كه عبارتست از مدتي كه عامل                      .  داشته باشد 
 .عفونتزا در نقطه اي از بافت هاي بدن بندپا قرار دارد و مي تواند به ميزبان حساس، منتقل شود

 )Gradient of infection(دامنه عفونت 

زبان كه منعكس كننده واكنش او به يك عامل عفوني ميباشد و مي تواند              سلسله تظاهرات ناخوشي در مي     
وفور اين نشاني ها در رابطه با بيماري هاي        .  از مرگ در يك انتها تا عفونت ناآشكار در انتهاي ديگر كشيده شود               

 .عفوني خاص تغيير پيدا مي كند

 »ر«رف ح

 ) Eradication of disease(ريشه كني بيماري 

ريشه .  ودن كامل انتقال عفونت در نتيجه اِمحاء عامل عفوني از طريق مراقبت و قبضه كردن                متوقف نم  
. كني در بعضي موارد در نتيجه فعاليت هايي مثل مبارزه و مراقبت به دست آمده است كه نمونه آن آبله مي باشد                       

واژه .   نيز اقدام شده است     ريشه كني منطقه اي در مورد ماالريا در اياالت متحده انجام گرفته و براي سرخك                  
 را نيز گاهي اوقات براي بيان ريشه كني بيماري هايي مثل سرخك از مناطق وسيع جغرافيايي يا                          "حذف"

 .محدوده هاي سياسي بكار مي برند

 »ز«رف ح

 ) Infestation(زدگي، هجوم جانوري 

بعضي از مولفين، اين واژه     .  مثل شپش تن  )  بجاي درون بدن  (رشد و تكثير عوامل بيماريزا در سطح بدن          
 .را براي بيان آلودگي روده ها با كرم هاي انگلي نيز مورد استفاده قرار مي دهند

 »س«رف ح

 ) Natural history of disease or Natural course(سير طبيعي بيماري 

ر طبيعي  سي"بسياري از بيماري ها داراي مراحل بسيار مشخصي هستند كه در كنار يكديگر به عنوان                   
 : اين مراحل عبارتند از.  شناخته ميشوند"بيماري

 مرحله شروع آسيب ) 1 
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با آزمون هاي غربالگري احتمال    .  قبل از شروع يا ظهور اولين نشانه و يا عالمت         :  مرحله قبل از عالئم     )  2 
 تشخيص زودرس وجود دارد

 عود و تكرار داشته باشد و مي تواند خود         ظهور باليني بيماري كه مي تواند به مرگ منجر شود، مي تواند         )  3 
 .بخود تخفيف يافته و به بهبودي بيانجامد

 ) Potential years of life lost -PYLL(هاي قابل زندگي از دست رفته  سال

شاخص سال هاي قابل زندگي از دست رفته       .  اندازه اي از تاثير نسبي بيماري و نيروهاي مرگبار هر اجتماع          
رقم سال هاي قابل   .   و جوانمرگي به جامعه وارد مي شود       مرگ هاي نابهنگام ي است كه در نتيجه       نشانگر خسارات 

مجموعه باقيمانده سن كليه افرادي كه از آن علت فوت           زندگي از دست رفته براي يك علت خاص، عبارت است از             
 .كرده اند، بر مبناي اميد زندگي طبيعي

 »ش«رف ح

 ) Prevalence(شيوع 

ارد يك بيماري يا ديگر شرايط خاص در يك جمعيت معين در يك زمان خاص كه اغلب به                      تعداد مو  
 :معناي ميزان شيوع نيز استعمال مي شود

هر وقت كه به صورت تنها و بدون قيد خاص به كار رود، مفهومش معموال شيوع در يك لحظه زماني                        
 ). شيوع لحظه اي(خاص مي باشد 

شامل تمام  .  د مبتال به بيماري يا خاصه مورد نظر در هر زماني طي يكسال             تعداد كل افرا  :  شيوع ساالنه  
مواردي مي شود كه در گذشته شروع و در سال مورد نظر نيز ادامه داشته اند، بعالوه تمام مواردي كه در طول سال                      

 .مورد نظر شروع شده اند
ي يا خاصه مورد نظر مبتال       تعداد افرادي كه حداقل در قسمتي از حيات خود به بيمار             :  شيوع عمري  

 .بوده اند
 تعداد كل افرادي كه در هر زماني از يك دوره مشخص، به بيماري يا خاصه مورد نظر                     :شيوع دوره اي  

 .مبتال بوده اند
 تعداد افرادي كه در يك لحظه زماني مشخص، به بيماري يا خاصه مورد نظر مبتال                     :شيوع لحظه اي  

 .بوده اند

 ) Prevalence Rate-Ratio(ت شيوع  ميزان شيوع يا نسب

يك خاصه يا   )  و يا در طي يك دوران خاص        (تعداد كل تمام افرادي كه در يك لحظه زماني خاص               
بيماري معيني را دارا باشند تقسيم بر جمعيتي كه در همان لحظه زماني خاص يا ميانه دوران، در خطر ابتالء به                         

 .بيماري يا خاصه معين قرار داشته اند
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كلي كه ممكن است در هنگام محاسبه ميزان هاي شيوع دوره اي بوجود بيايد به محاسبه مناسب ترين                مش 
 .جمعيت براي مخرج كسر مربوط مي شود

 ) Person-Time(شخص ـ زمان 

جمع مقدار زماني كه هريك از افراد يك مطالعه در خطر ابتالء به پيامد مورد توجه قرار داشته و تحت                        
 . ه اندمشاهده نيز بود

 ماه تحت مشاهده قرار داشته باشد، معادل نيم شخص سال و فردي كه براي                6يك فرد كه براي مدت      
 .  شخص سال به حساب مي آيد10 سال تحت مشاهده قرار داشته باشد، معادل 10مدت 

اند، مقدار شخص زمان از جمع زمان هاي حقيقي يا تقريبي اي كه هر يك از افراد در مطالعه قرار داشته                     
 .برآورد مي شود و به عنوان مخرج كسر براي محاسبه ميزان شخص زمان بروز يا مرگ، مورد استفاده قرار مي گيرد

 »ط«رف ح

 ) Normal(طبيعي، نرمال، هنجار، بهنجار 

اين واژه داراي سه معني مشخص مي باشد كه اگر به دقت تعيين نشده باشند و يا ناحيه مشتركشان                        
 .باشد، اشكاالت مفهومي بوجود مي آوردبخوبي درك نشده 

در اين مفهـوم    .  دامنه معمولي نوساناتي كه در يك جمعيت يا گروه مشخص مشاهده مي شود                 )  1 
بين " يا   "در دامنه اي از دو انحراف معيار زير ميانگين تا دو انحراف معيار باالي ميانگين               " عبارت است از     "طبيعي"

 . "از يك توزيع) 90 و صدك 10 صدك براي مثال(صدك هاي مشخص شده اي 
براي آزمون هاي غربالي يا تشخيصي، يك نتيجـــــه        .  سالم، تعيين كننده و يا خبر دهنده سالمت        )  2 

 . نتيجه اي است كه در محدوده اي قرار دارد كه در آن احتمال و جود يك بيماري خاص كم است"طبيعي"

 ) International classification of diseases(طبقه بندي بين المللي بيماري ها 

طبقه بندي حاالت خاص يا گروه هايي از حاالت خاص كه بوسيله يك گروه مشاور از خبرگان بين المللي                   
براي سازمان جهاني بهداشت انجام گرفته است و اين سازمان فهرست كامل را به صورت ادواري و تجديد نظر                      

در .  ، منتشر مي نمايد  دي بين المللي آماري بيماري ها، جراحات و علل مرگ        راهنماي طبقه بن  شده در كتابي به نام      
 . اين كتاب هر بيماري داراي نمره مخصوص به خود ميباشد

 ) Outbreak(طغيان 

بعضي اوقات و در مواردي كه بخواهند اهميت و يا شدت افزايش بيماري را                 .  مترادفي براي همه گيري   
واژه طغيان براي بيان همه گيري هاي محدود      به عبارت ديگر    .  ن واژه استفاده مي كنند   دست كم بحساب بياورند، از اي     

 .در مقابل همه گيري هاي گسترده مورد استفاده قرار مي گيرد
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 »ع«رف ح

 ) Infectiousness(عفوني بودن 

از طريق  يك بيماري منتشره    .  مشخصه اي از بيماري در زمينه سهولت نسبي انتقال به ميزبان هاي ديگر            
عالوه بر  .  است)  تيفوئيد(، براي مثال، خيلي عفوني تر از يك بيماري منتقله از طريق تماس                 )سرخك(ريزقطره  

مشخصات راه هاي ورود و خروج عامل بيماريزا كه بر عفوني بودن آن تاثير مي گذارد، قابليت بقاء آن در خارج از                       
 . دارندبدن ميزبان و عفونت زايي نيز در عفوني بودن تاثير

 ) Infectivity(زايي  عفونت

 .عامل بيماريزا مبني بر قابليتش در ورود، بقاء و تكثير در ميزبان مشخصه اي از 
يكي از  .  يكي از مشخصه هاي عامل بيماري زا مبني بر قدرت دخول، ادامه حيات و تكثير در ميزبان                 )  1 

 . ميباشدميزان حمله ثانويهشاخص هاي عفونت زايي، 
 .ت مواجهه هايي كه به عفونت منتهي شده است، به كل كساني كه مواجهه داشته اندنسب) 2 

 ) Infection(عفونت 

و يا تزايد يك عامل عفوني به بدن انسان يا حيوان، عفونت ناميده               )  بسياري از انگل ها  (ورود و تكامل     
يا   (Infection)عفونت مخفي   روز  عفونت مترادف بيماري عفوني نيست، نتيجه ايجاد عفونت ممكن است ب          .  مي شود

وجود يك عامل عفونتزاي زنده در سطح خارجي بدن يا در روي لباس و يا اشياء                  .  باشد(Disease) بيماري آشكار   
 . در سطح چنين اشيايي استآلودگيديگر عفونت نبوده بلكه نشان دهنده 

 ) Infectious agent(عامل عفوني 

، كه قادر به ايجاد      )تزيا، باكتري، قارچ، تك ياخته و كرم انگلي          ويروس، ريك (به يك موجود زنده اي       
به توانايي يك عامل بيماري       ،)Infectivity  (واژه آلوده كنندگي  .  عفونت يا بيماري عفوني باشد، اطالق مي شود       

سي آن  در ورود، ادامه حيات و تكثير در داخل بدن ميزبان اطالق مي شود، در حالي كه واژه ديگري كه معادل فار                     
به سهولت نسبي انتقال يك بيماري به ميزبان هاي            ،(Infectiousness)نيز آلوده كنندگي انتخاب شده است         

 .ديگر گفته مي شود

 ) Opportunistic infection(عفونت فرصت طلب 

عفونت در نتيجه زيستمندهايي كه به طور عادي به صورت همزيست زندگي مي نمايند و در نتيجه                       
نمونه بسيار مشخص اين حالت بيماري نقص اكتسابي ايمني          .  ايمني، حالت بيماريزا بخود مي گيرند     كاهش دفاع   

(HIV/AIDS) مي باشد. 
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 »ق«رف ح

 ) Norm(قاعده 

 : اين واژه داراي دو معني كامال متمايز است 
 

عمولي ، مثل محدوده اي كه دامنه فشار خون يك اجتماع در آن قرار گيرد، روش هاي م                  "معمولي")  1 
تغذيه براي شيرخواران در يك فرهنگ خاص و يا روشي كه براي درمان يك بيماري خاص در يك نظام خاص                       

 مراقبت هاي بهداشتي، مورد استفاده قرار مي گيرد
 

، مثل محدوده اي از دامنه فشار خون كه به نظر متخصصين فن، نشانه سالمت است و يا به                  "دلخواه")  2 
وش هاي تغذيه شيرخواران كه در يك فرهنگ خاص با ارزش است و يا روش هاي درمان            سالمت منتهي مي شود، ر   

در اين حالت دوم، قاعده را مي توان به صورت         .  يا تسهيالت تاييد شده به عنوان دلخواه براي مراقبت هاي بهداشتي         
 .رستان و امثال آن بكارگرفتضابطه ارزشيابي براي تعيين درجه تطابق با حالت دلخواه، متوسط اقامت بيمار در بيما

 ) Quarantine(قرنطينه 

به محدويت فعاليت افراد و حيوانات سالمي كه در دوره نهفتگي يك بيماري مسري در معرض آن قرار                      
اين اقدام، به منظور پيشگيري از انتقال بيماري در دوره كمون، در صورتي كه                 .  گرفته اند، قرنطينه گفته مي شود   

  :ونت، وجود داشته باشد صورت مي گيرداحتمال بروز عف
 

 ) Absolute or complete quarantine(الف ـ قرنطينه مطلق يا كامل 

عبارتست از محدود كردن آزادي جابجايي آنهايي كه در معرض يك بيماري مسري، قرار گرفته و در                      
ي آن بيماري بيشتر نباشد، به       دوره كمون آن به سر مي برند، به مدتي كه از طوالني ترين دوره كمون معمول                   

 .طريقي كه به شكلي موثر از تماس آن ها با كساني كه در معرض چنين آلودگي قرار نگرفته اند پيشگيري شود
 

  )Modified quarantine(قرنطينه تعديل شده ) ب

ور به محدوديت انتخابي نسبي آزادي حركت تماس ها گفته مي شود، كه معموال بر اساس اطالع يا تص                   
اين .  وجود اختالف در حساسيت آنها نسبت به ابتالء به بيماري و براي پيشگيري از خطر انتقال آن صورت مي گيرد                  

ممانعت از رفتن كودكان به مدرسه، مستثني      .  عمل ممكن است به منظور رسيدن به شرايط خاصي طرح ريزي شود           
جراء شود و يا محدود كردن افراد نظامي از رفتن به            كردن افراد ايمن از اقداماتي كه در مورد افراد حساس بايد ا             

اعمال مراقبت هاي شخصي،   .  محل ها و يا واحدهايي خاص، مثال هايي از اين نوع قرنطينه تعديل شده مي باشد               
نظارت دقيق پزشكي و يا غيره بر روي تماس ها به منظور تشخيص سريع آلودگي و يا بيماري آن ها بدون ايجاد                       
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كتشان، جدا كردن قسمتي از يك گروه از افراد و يا حيوانات اهلي از ديگران براي منظورهاي                     محدوديت در حر  
خاص، كنترل و يا تحت نظر گرفتن آنها، خارج كردن كودكان حساس و بردن آنها به خانه هاي افراد مصون،                         

قداماتي است كه مي توان    برقراري مرزهاي بهداشتي براي محافظت افراد غيرآلوده از قسمت آلوده يك جامعه، از ا              
 .انجام داد

 »گ«رف ح

 ) Disinfection(گندزدايي 

. به كُشتن عوامل عفوني در خارج از بدن بوسيله تاثير مستقيم مواد شيميايي يا فيزيكي گفته مي شود                      
لي گندزداهاي قوي ممكن است تمام عوامل عفوني را به غير از اسپورهاي باكتري ها كه به تعداد زيادي در مح                      

براي كشتن اسپور   .  جمع شده اند از بين ببرد، براي كشتن اغلب اين اسپورها بايد زمان تماس را افزايش داد                     
باكتري ها بايد پس از تميز كردن محل به وسيله مواد پاك كننده، ماده گندزداي خاص را با غلظت مناسب به مدت                     

%). 1و اسيد پِراستيك     %  6، آب اكسيژنه     %2لدئيد  مثال گلوتارآ ( دقيقه در تماس با آنها قرار داد،             20حداقل  
گندزداهاي با تاثير متوسط، اسپور باكتري ها را از بين نمي برد، آنها را مي توان به وسيله پاستوريزه كردن در حرارت                    

 . درجه سانتي گراد و يا ساير گندزداهايي كه مورد تاييد مقامات بهداشتي است از بين برد75

 »م«رف ح

 )Independent variable(ستقل متغير م

متغير (خاصيتي تحت مشاهده يا اندازه گيري كه چنين فرض مي شود كه بر يك واقعه يا تظاهر ديگر                   )  1 
در محدوده رابطه مشخص تحت مطالعه، اثر ميگذارد به عبارت ديگر متغيرهاي مستقل تحت تاثير واقعه يا                 )  وابسته

 .عث آنها شده و يا به تغييرات آنها كمك كنندتظاهر قرار ندارند، بلكه ممكن است با
 

يكي از چند متغيري است كه در معادله رگرسيون به صورت              )  احتماال(در آمار، يك متغير مستقل       )  2 
 .حجت مطرح مي شود

 )Index group(گروه شاخص 

 )Index series(مجموعه شاخص 

 
 ميكندگروهي كه دستورالعمل تجربي را دريافت : در يك تجربه ) 1 
 موردها: در يك مطالعه مورد شاهدي ) 2 
 .گروه مواجهه يافته: در يك مطالعه همگروهي ) 3 



 اصول و كاربردهاي اپيدميولوژي   /8                         فصل    كتاب جامع بهداشت عمومي                                                      /  795

 

 
 

 ) Environment(محيط 

محيط را مي توان به فيزيكي، زيستي، اجتماعي،          .  آنچه كه در خارج از يك انسان ميزبان قرار دارد              
 . بر حالت سالمت جامعه اثر بگذارندفرهنگي و غيره تقسيم كرد كه هركدام يا تمامي آنها مي توانند

 ) Reservoir of infection ( عفونتمخزن

، كه يك عامل عفوني به شكلي عادي        )يا تركيبي از اين ها   (هر شخص، حيوان، بندپا، گياه، خاك و غيره          
در آن  در آن زندگي و تكثير كند، به طوري كه ادامه حيات عامل عفوني به آن بستگي داشته باشد و به طريقي                         

 .تكثير يابد كه بتواند به ميزبان حساس ديگري منتقل گردد، مخزن عامل عفوني ناميده مي شود

 ) Index case(مورد شاخص 

 .مورد اوليه. اولين مورد در يك خانواده و يا گروه معين ديگري كه بوسيله بررسي كننده پيدا شود 

  )Postmarketing surveillance(مراقبت بعد از عرضه 

مراقبتي كه بعد از صدور اجازه مصرف و توزيع عمومي يك دارو انجام مي گيرد تا اطالعاتي در زمينه                       
اين روش  .  استفاده عملي از دارو براي بيماري خاص، وقوع عوارض جانبي، عوارض ناخواسته و غيره به دست آيد                  

 ها مورد استفاده قرار دارددر سطح وسيع براي مطالعات اپيدميولوژي در زمينه واكنش هاي سوء دارو

 ) Susceptible ( يا حساسمستعد

به شخص يا حيواني گفته مي شود كه وقتي در معرض يك عامل عفوني خاص قرار مي گيرد مقاومت                      
 .كافي در مقابل آن عامل بيماريزا براي جلوگيري از ابتالء به عفونت و بيماري از خود نشان ندهد

 ) Suspect(مظنون 

ه هاي مراقبت و كنترل بيماري هاي مسري، مظنون و يا مشكوك به فردي گفته مي شودكه سابقه               در برنام  
او و يا نشانه هايي كه بروز مي دهد اين تصور را ايجاد مي كند كه ممكن است مبتال به يك بيماري مسري، بوده و                       

 . بيماري به طور جداگانه تعريف مي شوددر سيستم مراقبت بيماري ها اين واژه براي هر . يا در آينده آنرا بروز دهد

 ) Source of infection(منبع عفونت 

 .شخص، حيوان، شيئي و ماده اي كه يك عامل عفوني براي رسيدن به ميزبان از آن عبور مي كند 

 ) Case fatality rate(ميزان كشندگي 

 آن بيماري در يك مدت مشخص،       به صورت درصد از تعداد افراد تلف شده، در بين تمامي افراد مبتال به               
اين واژه در بيشتر موارد براي همه گيري هاي خاص بيماري هاي حادي كه تمام بيماران در دوره                   .  بيان مي شود 
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. زماني مشخصي تحت نظر قرار مي گيرند تا بتوان مرگ هاي ناشي از آن بيماري را محاسبه كرد، به كار مي رود                      
 .مرگ اشتباه كردميزان كشندگي را نبايد با ميزان 

 )Neonatal mortality rate(ميزان ميرايي نوزادان 

 روز عمر، در يك دوره زماني        28در آمار حياتي، عبارت است از تعداد مرگ هاي شيرخواران كمتر از              )  1 
 خاص، معموال يكسال، براي هر هزار تولد زنده در همان دوره 

 غالبا براي بيان ميزان     "ميزان ميرايي نوزدان  "لد، واژه   در مامايي و مطالعات مربوط به دوره حول تو         )  2 
 . روز اول زندگي به كار ميرود28شيرخواران زنده به دنيا آمده، در ) تزايدي(ميرايي تجمعي 

 ) Perinatal mortality(ميرايي حول تولد 

هفته بيست و   از نظر لغت شناسي يعني مرگ هاي نزديك به زمان تولد، ولي در حال حاضر زمان آن به                     
 .هشتم حاملگي تا يك هفته بعد از تولد كشيده مي شود

 ) Perinatal mortality rate( ميزان ميرايي حول تولد 

 :  در بسياري از كشورهاي صنعتي تعريف اين ميزان عبارت است از  
 

 ) هفته حاملگي يا بيشتر28(                        تعداد مرگ هاي جنيني 

 )هفته اول(تعداد مرگ هاي بعد از تولد        +              

 X 1000ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  ميزان ميرايي حول تولد  

 ) هفته حاملگي يا بيشتر28(                         تعداد مرگ هاي جنيني 

 د تولدهاي زندهتعدا                           +  

 
 : تعريف سازمان جهاني بهداشت كه براي ممالكي كه ثبت احوال ضعيفي دارند بهتر نيز مي باشد، به شرح زير است

 
 ) هفته حاملگي يا بيشتر28(                            تعداد مرگ هاي جنيني پيشرفته 

 )هفته اول(تعداد مرگ هاي بعد از تولد +                            

 X 1000ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   =  ميزان ميرايي حول تولد

                              تعداد تولدهاي زنده در يك سال

 
ي بهداشت و    به تفاوت مخرج كسر براي محاسبه ميزان ميرايي حول تولد كه بوسيله سازمان جهان                    

 همين موضوع در مقايسه هاي بين المللي اشكاالتـــي را. كشورهاي پيشرفته صنعتي تعيين شده است، توجه كنيد
 .بوجود مي آورد
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كميته خبرگان سازمان جهاني بهداشت در زمينه پيشگيري از ميرايي و ابتالء حول تولّد توصيه ميكند كه                   
مرگ هاي جنيني پيشرفته و مراحل اوليه نوزادي كه وزنشان در هنگام تولد از             ":  از فرمول دقيق تر زير استفاده بشود     

 . "هزار گرم بيشتر باشد، به صورت نسبت در هزار تولد زنده اي كه وزن تولدشان بيشتر از هزار گرم باشد، بيان شود

 ) Attack rate(ميزان حمله 

جمعي كه غالبا براي گروه هاي خاصي كه در          يا ميزان موارد، عبارت است از ميزان بروز ت           ميزان حمله  
ميزان حمله  .  تحت مشاهده قرار داشته باشند، بكار ميرود       )  مثل يك همه گيري  (دوره هاي محدود و شرايط معين       

نسبت تعداد موارد بيماري در بين تماس ها كه در طي يك دوره كمون قابل قبول بعد از                   :   عبارت است از     ثانويه
   در اين حالت و در مواردي كه قابل تعيين          .  ليه ظاهر مي شوند، به كل تماس هاي مواجهه يافته        مواجهه با موارد او

 . باشد، مقسوم عليه را مي توان به تماس هاي حامل محدود كرد
عبارت است از نسبتي از تماسهاي يك بيمار عفوني كه به           (Secondary attack rate)  ميزان حمله ثانويه  

مثال تعداد موارد بيماري در بين تماس هاي فاميلي و يا موسسه اي در بين كليه                   .  وندهمان بيماري مبتال ميش    
ممكن است  .  تماس ها كه بعد از تماس با مورد اوليه بيماري در فاصله قابل قبولي از دوره كمون اتفاق مي افتد                      

 .مخرج اين كسر را محدود به تماس يافتگان حساس با مورد اوليه بيماري نمود

 ) Infant mortality rate -IMR( مرگ يا ميزان ميرايي شيرخواران ميزان

مخرج كسر عبارت است از تعداد تولدهاي زنده در           .  اندازه ميزان ساليانه مرگ كودكان كمتر از يكسال         
 : به صورت زير تعريف مي شود. همانسال

 
 تعداد مرگ هاي كودكان كمتر از يكسال در طول سال

1000  x _________________________________  =  ميزان مرگ شيرخواران 

 تعداد تولدهاي زنده در طول همان سال

 
اين رقم را غالبا به عنوان شاخص خوبي از سطح سالمتي و بهداشتي جامعه مورد استفاده قرار مي دهند                     

 ) مورد آن بكار ميرود در تمام دنيا در"ميزان"از نظر اصولي ميزان مرگ شيرخواران يك نسبت است ولي واژه (

 ) Maternal mortality rate(ميزان ميرايي مادران 

براي اين منظور   .  خطر مرگ از علل وابسته به زايمان به صورت ميزان ميرايي مادران بيان مي شود                   
ز مرگ هايي كه در مقسوم، مورد استفاده قرار مي گيرند، عبارتند از مرگ هاي دوران حاملگي يا مرگ هاي ناشي ا                   

 . علل نفاسي
 .به عبارت ديگر مرگ هايي كه در زمان زايمان و يا به علت آن، عوارض حاملگي و نفاس، بوجود مي آيند
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                  تعداد مرگ هاي ناشي از علل نفاسي در يك ناحيه

                 جغرافيايي معين در يك سال خاص

 هزار يا صد هزار  Xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ=  ميزان ساليانه ميرايي مادران  

               تعداد تولدهاي زنده كه در جمعيت همان

              ناحيه در همان سال اتفاق افتاده است

  (Host)ميزبان 

ر شرايط طبيعي يك عامل     يك انسان يا حيوان زنده ديگري، ازجمله پرندگان و بندپايان، كه بتواند د             )  1 
بعضي از تك ياخته ها و كرم ها مراحل متوالي حيات خود را در انواع                 .  عفوني را مسكَن داده و نگاهداري كند        

 .متفاوتي از ميزبان ها مي گذرانند
يا ميزبان اوليه   آن ميزباني كه انگل در بدنش به بلوغ ميرسد و يا مراحل جنسي خود را ميگذراند، بنام                      

 .  موسوم استقطعيان ميزب
آن ميزبان كه انگل در بدنش به صورت الرو زندگي مي كند و يا مراحل غيرجنسي خود را مي گذراند، به                      

 . موسوم استواسطه اي يا ميزبان ثانويهنام 
، حاملي است كه در بدن او عامل عفوني زنده مي ماند ولي تكامل يا تغيير شكلي پيدا                        ميزبان ترابر  
 .نمي كند

در مفهوم اپيدميولوژي، ميزبان ممكن است يك جمعيت يا گروه باشد و مشخصات زيستي، اجتماعي و             )  2 
 . معروف است"عوامل ميزبان"رفتاري اين گروه كه به سالمت ارتباطي داشته باشد، به نام 

 ) Intervention study(مطالعه مداخله اي 

رضيه در زمينه رابطه علّيتي انجام مي گيرد و طي         نوعي بررسي اپيدميولوژيك كه به منظور آزمون يك ف          
 .آن در عامل علّيتي مورد نظر تغييراتي داده مي شود

 ) Masked study(مطالعه پوشيده 

شرايطي كه به منظور جلوگيري از آگاهي شركت كنندگان از بعضي جنبه هاي مطالعه، مثل انتصاب به                    
 به علت   "كور"اگر قرار باشد كه از واژه مرسوم مطالعه          .  ميل مي شود آنها، بر مطالعه تح    گروه هاي درماني و امثال   

 .القاي معاني ديگر استفاده نشود، پيشنهاد مي شود كه اين واژه جايگزين آن بشود

 ) Nonexperimental Study, Survey(مطالعه غيرتجربي ـ  بررسي 

مطالعه تغييرات يا اختالفات ايجاد     .  شدمطالعه اپيدميولوژيك در شرايطي كه در كار طبيعت دخالت نشده با           
شده در يك مشخصه، در رابطه با تغييرات يا اختالفات در مشخصه هاي ديگر، بدون اينكه محقق دخالتي در آن                      

 .كرده باشد
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 ) Pilot study(مطالعه مقدماتي، مطالعه راهنما 

داشتن قابليت اجرا در يك     يك بررسي و آزمون كوچك و اوليه از روش ها و فرايندهايي كه در صورت                  
 .گرفت مطالعه بزرگتر مورد استفاده قرار خواهد

 ) Resistance(مقاومت 

مجموع مكانيسم هاي بدن كه سدي در مقابل حمله يا تزايد عوامل عفونتزا يا اثرات سوء فرآورده هاي                     
 .سمي آنها  ايجاد مي كند، مقاومت ناميده مي شود

 ) Inherent resistance(مقاومت ذاتي 

عبارتست از وجود مقاومت در مقابل بيماري ها كه مستقل از پادتن ها و پاسخ هاي اختصاصي بافتي است،                  
اين نوع مقاومت معموال ناشي از خصوصيات آناتوميكي و يا فيزيولوژيكي ميزبان است و ممكن است ارثي،                         

 .اكتسابي، موقتي و يا دائمي  باشد

 »ن«رف ح

 ) Carrier(ناقل 

 شخص يا حيواني گفته مي شود كه در غياب شكل آشكار باليني بيماري، داراي عامل عفوني آن بوده و                   به 
اين حالت ممكن است در فردي كه در تمامي دوران            .  نقش عامل بالقوه انتشار عفونت را به عهده داشته باشد           

، تشخيص داده شود، يا در دوره       به عنوان ناقل سالم و يا بدون عالمت        معموال(عفونت، دچار شكل مخفي آن است       
كمون بيماري است، يا بعد از ابتالء به شكل باليني بيماري، دوره نقاهت و يا بعد از نقاهت را طي مي كند، حادث،                        

، در هر يك از حاالت مذكور، دوره حالت          )معموال به عنوان ناقل دوره كمون يا دوره نقاهت مشهور است            (گردد  
 ا كوتاه باشدناقلي، ممكن است طوالني ي

 »ه«رف ح

 ) Population pyramid(هرم جمعيتي 

هرم جمعيتي با محاسبه توزيع درصد يك جمعيت، هم          .  نمايه اي ترسيمي از تركيب سنّي جنسي جمعيت       
براي هريك از گروه هاي سنّي زنان، درصد مربوط به آنها در سمت             .  از نظر سن و هم از نظر جنس تهيه مي شود          

هرم جمعيتي براي اين تهيه مي شود كه        .  به براي مردان در سمت چپ محور رسم مي شود          راست و درصد مشا   
جمعيتي كه هرم آن در قاعده، پهن و در راس           .  تصويري كلّي از ساختار سِنّي جنسي يك جمعيت به دست دهد            

 .باريك باشد، معموال از جمعيت هايي به حساب مي آيد كه ميزان باروري بااليي دارند
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كل هرم جمعيتي در طول زمان، منعكس كننده تغيير در تركيب جمعيت ميباشد و با تغييرات                     تغيير ش  
 ).1نمودار (باروري و ميرايي در هر يك از اين سنين رابطه دارد 

 2025 و تغييرات احتمالي آن تا سال 2002 ـ هرم سني جمعيت جهان در سال 1نمودار 

 ) Epidemic(ـ همه گيري  همه گير

 وقوع موارد يك بيماري، يك رفتار      .  ه معناي مردم  ب  demosروي و    ه معناي بر  ب  epiه يوناني   از ريش  
وقايع ديگر بهداشتي در يك منطقه يا جامعه به نحوي كه به صورت واضح از انتظار عادي                       خاص بهداشتي يا  

 تعداد مواردي كه نشان     .در اين  حالت بايد منطقه يا جامعه و دوره زماني به دقت مشخص شده باشد                .  بيشتر باشد 
دهنده همه گيري باشد، بسته به عامل بيماريزا، اندازه و نوع جمعيت مواجهه يافته، سابقه قبلي يا عدم مواجهه با                      

در نتيجه همه گيري حالتي است نسبي در رابطه با وفور عادي بيماري در                .  بيماري و زمان و مكان تغيير ميكند       
يك مورد تنها از يك بيماري عفوني كه براي مدتي طوالني ديده             .  فصل معين منطقه، در جمعيت مورد نظر و در        

نشده باشد و يا يك مورد از يك بيماري كه قبال در منطقه وجود نداشته باشد، گزارش فوري و تحقيقات كامل                         
الق دو مورد از چنين بيماري اي كه رابطه زماني و مكاني نيز داشته باشد براي اط                     .  محلي را ايجاب ميكند    
 .اين واژه را مي توان براي بيان همه گيري در بين حيوانات يا پرندگان نيز به كاربرد. همه گيري كافي است

يا همه گيري  همه گيري تك وسيله اي،    )  Common source epidemic( همه گيري، تك منبعي    
 (Point epidemic)نقطه اي 

ك عامل زيانبار به نحوي كه اين مواجهه براي تمام          طغيان بيماري در نتيجه مواجهه گروهي از افراد با ي          
اگر مواجهه، كوتاه و اصوال همزمان باشد، كلّيه موارد بيماري كه در نتيجه آن بوجود                 .  افراد گروه، يكنواخت باشد   

 ).2نمودار (مي آيد، در فاصله يك دوره كمون بيماري قرار خواهند داشت 
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 منحني همه گيري تك منبعي ـ 2نمودار 

 منابع
1) A Dictionary of Epidemiologyترجمه دكتر كيومرث ناصري  
 
2) Control of Communicable Diseases Manual ترجمه دكتر حسين صباغيان 

 
 
 
 
 

 :يادداشت مولفين 
 

اين گفتار به پاس تشكر از زحمات و افتخارآفريني هاي آموزشي ـ              
كده بهداشت دانشگاه تهران آقايان دكتر صباغيان و         پژوهشي اساتيد دانش  

دكتر كيومرث ناصري در غياب آنان و با بهره گيري از كتب ارزشمند آنها               
 . . .  لطفا كاستي ها را به حساب ما بگذاريد .  تهيه گرديده است
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