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 اپیذهیَلَصی چیست؟

 اپیسٔیِٛٛغی، ٔغبِؼٝ چٍٍٛ٘ی تٛظیغ ثیٕبضی زض خٕؼیت ٞب ٚ ػٛأُ ٔٛثط یب تؼییٗ وٙٙسٜ زض ایٗ تٛظیغ اؾت. 

ٞط وساْ اظ ٔب زاضای نفبت ٚ ٚیػٌی ٞبی ذبنی ٞؿتیٓ وٝ ٔب ضا ٔؿتؼس اثتال ثٝ ثیٕبضی ٞبی ٔرتّف ٔی وٙس ٚ یب اظ اثتال ثٝ آٟ٘ب 

ٔحبفظت ٔی ٕ٘بیس. ایٗ نفبت ٚ ٚیػٌی ٞب ٕٔىٗ اؾت ػٕستبً ٔٙكبء غ٘تیىی زاقتٝ ثبقٙس ٚ یب ایٙىٝ ٘تیدٝ ٔٛاخٟٝ ثب ذغطات 

ثتال ثٝ ثیٕبضی ٞب، احتٕبال زض اوثط ٔٛاضز ثب تؼبُٔ ٔیبٖ ػٛأُ ٔرتّف غ٘تیىی ٚ ٔحیغی ؾطٚ وبض ٔحیهی ٔرهی ثبقٙس. زض ٔٛضز ا

 زاضیٓ. 

ٔغبِؼٝ تٛظیغ  ٚ تؼییٗ وٙٙسٜ ٞبی حبالت یب ضٚیسازٞبی ٔطثٛط ثٝ ؾالٔتی زض خٕؼیت ٞبی ٔكرم » اپیسٔیِٛٛغی ػجبضت اؾت اظ 

 ٚ وبضثطز ایٗ ٔغبِؼٝ زض وٙتطَ ٔؿبئُ ؾالٔتی. 

 

 ّذاف اپیذهیَلَصی ا

اَٚ، قٙبؾبیی ؾجت ) اتیِٛٛغی( یب ػّت ثیٕبضی ٚ ػٛأُ ذغطؾبظ آٖ )یؼٙی ػٛأّی وٝ ذغط اثتالی فطز ثٝ ثیٕبضی ضا افعایف  ٞسف

 .ٔی زٞٙس( اؾت
 .ٞسف زْٚ، تؼییٗ ٌؿتطزٌی ٚ زأٙٝ ثیٕبضی زض اختٕبع اؾت

ٚاضح اؾت وٝ ثطذی اظ ثیٕبضیٟب قسیستط اظ ؾبیط آٟ٘ب ٞؿتٙس؛ ؾٛٔیٗ ٞسف، ٔغبِؼٝ تبضیرچٝ عجیؼی ٚ پیف آٌٟی ثیٕبضی اؾت. 

ثؼضی اظ ثیٕبضی ٞب ٕٔىٗ اؾت ثٝ ؾطػت ٔٙدط ثٝ ٔطي قٛ٘س، زض حبِیىٝ ثیٕبضی ٞبی زیٍط ٕٔىٗ اؾت ٔست ثمبی عٛال٘ی تطی 

 .زاقتٝ ثبقٙس. ثطذی ثیٕبضیٟب ٘یع وكٙسٜ ٘یؿتٙس
 سیس پیف ٌیطی ٚ زضٔبٖ ٚ ضٚـ ٞبی اضائٝ ٔطالجت ٞبی ؾالٔتی. ٞسف چٟبضْ ػجبضت اؾت اظ اضظیبثی السأبت لجّی ٚ خ

ٞسف پٙدٓ، پبیٝ ضیعی ثطای اتربش ؾیبؾت ٞب ٚ ذظ ٔكی ٞبی ػٕٛٔی ٚ تهٕیٕبت ٘ظبضتی ٚ ٚضغ لٛا٘یٗ ٔطثٛط ثٝ ٔؿبئُ ٚ 

 ٔكىالت ٔحیغی، ٔؿبئُ غ٘تیىی، ٚ ؾبیط ٔالحظبت ٔطثٛط ثٝ پیكٍیطی اظ ثیٕبضی ٚ اضتمبی ؾالٔت اؾت. 

 ییط اٍِٛٞبی ٔطثٛط ثٝ ٔؿبئُ ؾالٔتی اختٕبعتغ

، ٟٕٔتطیٗ ػُّ ٔطي 2009ا آٖ تٛثطوِٛٛظ ٚ اؾٟبَ ٚ ا٘تطیت ثٛز٘س.زض ؾبَ نّی ٔطي پٙٛٔٛ٘ی ٚ آ٘فٛال٘عا ثؼس، ػّت ا1900زض ؾبَ 

 ػجبضت ثٛز٘س اظ ثیٕبضی ٞبی لّجی، ؾطعبٖ، ثیٕبضی ٞبی ٔعٔٗ زؾتٍبٜ تٙفؽ تحتب٘ی ٚ ثیٕبضی ػطٚق ٔغع.

ٔیعاٖ ثطٚظ ( ٚ افعایف HIVحبَ حتی زض وكٛضٞبی نٙؼتی ٘یع ثٝ زِیُ ظٟٛض ػفٛ٘ت ثب ٚیطٚؼ ٘مم ایٕٙی ا٘ؿب٘ی ) ثب ایٗ

 تٛثطوِٛٛظ، ثیٕبضی ٞبی ػفٛ٘ی ٔدسزاً ثٝ یىی اظ ٔكىالت انّی ؾالٔت ػٕٛٔی تجسیُ قسٜ ا٘س. 

 

 اپیذهیَلَصی ٍ پیش گیزی 

ط ٌطٜٚ ٞبیی اظ خٕؼیت اؾت وٝ ثب ذغط ثبالیی ثطای اثتال ثٝ ثیٕبضی ٔٛاخٝ یىی اظ وبضثطزٞبی انّی اپیسٔیِٛٛغی، قٙبؾبیی ظی

ٞؿتٙس. ِٚی چطا قٙبؾبیی چٙیٗ ٌطٜٚ ٞبی پطذغطی الظْ اؾت؟ ٘رؿتیٗ زِیُ ایٗ اؾت وٝ اٌط ثتٛا٘یٓ ایٗ ٌطٜٚ ٞبی پطذغط ضا 

ثطای تكریم ثیٕبض زض ٔطاحُ اِٚیٝ، ٔتٛخٝ قٙبؾبیی وٙیٓ، ذٛاٞیٓ تٛا٘ؿت السأبت پیف ٌیطا٘ٝ ضا، ٘ظیط ثط٘بٔٝ ٞبی غطثبٍِطی 

 خٕؼیت ٞبیی وٙیٓ وٝ اظ ٔساذالت اضائٝ قسٜ ثطای ثیٕبضی ثیكتطیٗ ؾٛز ضا ذٛاٞٙس ثطز. 

زِیُ زْٚ آ٘ىٝ ٍِط ثتٛا٘یٓ ایٗ ٌطٜٚ ضا قٙبؾبیی وٙیٓ، ٕٔىٗ اؾت ثتٛا٘یٓ نفبت یب ػٛأُ اذتهبنی ضا وٝ ایٗ ٌطٜٚ ٞب ضا زض 

زٞیٓ ٚ ؾپؽ ثطای تؼسیُ ػٛأُ ٔصوٛض تالـ ٕ٘بییٓ. ایٗ ٘ىتٝ ٟٔٓ ضا ثبیس ثٝ ذبعط زٞٙس ٘یع تكریم ٔؼطو ذغط ظیبز لطاض ٔی 

ؾپطز وٝ چٙیٗ ػٛأُ ذغطؾبظی ٕٔىٗ اؾت اظ زٚ ٘ٛع ٔتفبٚت ثبقٙس. نفبت ٚ ٚیػٌی ٞبیی ٘ظیط ؾٗ، خٙؽ، ٚ ٘ػاز، غیطلبثُ 

ٔب ٔیؿط وٙٙس. اظ عطف زیٍط، نفبتی ٘ظیط چبلی، ضغیٓ  تؼسیُ ٞؿتٙس، ٌطچٝ ٕٔىٗ اؾت قٙبؾبیی ٌطٜٚ ٞبی پطذغط ضا ثطای

 .غصایی، ٚ ػٛأُ زیٍط ٔطثٛط ثٝ قیٜٛ ظ٘سٌی، ٕٔىٗ اؾت ثبِمٜٛ لبثُ تؼسیُ ثبقٙس
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 پیشگیزی سطح اٍل، سطح دٍم ٍ سطح سَم 

ؾغح ؾْٛ ٔفیس پیكٍیطی ؾغح اَٚ، ؾغح زْٚ، ٚ ؾغح ؾْٛ زض ثحث پیكٍیطی، تٕیع ٔیبٖ پیكٍیطی ؾغح اَٚ، ؾغح زْٚ، ٚ 

پیكٍیطی ؾغح اَٚ ثٝ ػّٕی اعالق ٔی قٛز وٝ ثطای پیكٍیطی اظ ثطٚظ ثیٕبضی زض فطزی وٝ ؾبِٓ اؾت ٚ ٞٙٛظ ثٝ ثیٕبضی . اؾت

 .ٔٛضز ٘ظط ٔجتال ٘كسٜ اؾت، ا٘دبْ ٔی قٛز

 ؾٝ ٘ٛع پیكٍیطی 

 ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب تؼطیف ٘ٛع پیكٍیطی

ٚاوؿیٙبؾیٖٛ، وبٞف ٔٛاخٟٝ ثب یه  پیكٍیطی اظ ایدبز ثیٕبضی پیشگیزی در سطح اٍل

 ػبُٔ ذغطؾبظ

تكریم ٞطچٝ ظٚزتط ثیٕبضی ٔٛخٛز  پیشگیزی در سطح دٍم

 ثطای وبٞف قست ٚ ػٛاضو

 غطثبٍِطی ثطای ؾطعبٖ

 تٛا٘جركی ثطای ؾىتٝ ٔغعی وبٞف ٘بتٛا٘ی حبنُ اظ ثیٕبضی پیشگیزی در سطح سَم

 

پیف ٌیطی ؾغح زْٚ ثٝ ٔؼٙی قٙبؾبیی افطازی اؾت وٝ لجال ثیٕبضی زض آٟ٘ب آغبظ قسٜ، أب ٞٙٛظ ػالیٓ ٚ ٘كب٘ٝ ٞبی ثبِیٙی ثیٕبضی 

 ثیٕبضی ذٛا٘سٜ ٔی قٛز. « ٔطحّٝ پیف ثبِیٙی » پسیساض ٘كسٜ اؾت. ایٗ زٚضٜ اظ تبضیرچٝ عجیؼی یه ثیٙبضی، 

ظ ػٛاضو زض فطزی اؾت وٝ پیف اظ ایٗ ثٝ ػالیٓ ٚ ٘كب٘ٝ ٞبی ثیٕبضی زچبض قسٜ، پیكٍیطی ا« پیكٍیطی زض ؾغح ؾْٛ» ٔٙظٛض اظ 

یؼٙی ٔطحّٝ ثبِیٙی ثیٕبضی ٚاضز قسٜ اؾت. ایٗ وبض ٔؼٕٛال ثب زضٔبٖ ؾطیغ ٚ ٔٙبؾت ثٝ ثیٕبضی ٕٞطاٜ ثب ضٚیىطزٞبی فطػی ٘ظیط 

 ٌیطز. فیعیٛتطاپی ثٝ ٔٙظٛض پیكٍیطی اظ ػٛاضضی ٘ظیط ٔحسٚزیت ٞبی فهّی ا٘دبْ ٔی 

 

 دٍ رٍیکزد ًسثت تِ پیشگیزی: دیذگاّی هتفاٍت 

خٕؼیت، ثط زٚ ضٚیىطز ٕٔىٗ ثطای پیكٍیطی ػجبضت ا٘س اظ ضٚیىطز ظٚزتطی اظ تبضیرچٝ عجیؼی آٖ، اغّت اظ عطیك غطثبٍِطی، ٔجتٙی 

ٔٛضز ضغیٓ غصایی ثطای الساْ پیكٍیطا٘ٝ ثٝ قىُ ٌؿتطزٜ ای ثطای خٕؼیت ا٘دبْ ٔی قٛز. ثطای ٔثبَ، تٛنیٝ ٞبی ٔؼمَٛ زض 

پیكٍیطی اظ ثیٕبضی وطٚ٘طی یب تٛنیٝ ثٝ تطن اؾتؼٕبَ زذب٘یبت ضا ٔی تٛاٖ ثطای وُ خٕؼیت ثىبض ثطز. ضٚیىطز زیٍط ایٗ اؾت وٝ 

یه ٌطٜٚ پطذغط ضا ثب السأبت پیكٍیطا٘ٝ ٞسف لطاض زٞیٓ. ثٙبثطایٗ، غطثبٍِطی وّؿتطَٚ زض وٛزوبٖ ذب٘ٛازٜ ٞبی پطذغط ٔحسٚز 

ؿّٕب السأی وٝ ثطای وُ خٕؼیت ا٘دبْ ٔی قٛز ٔی ثبیؿت ٘ؿجتب وٓ ٞعیٙٝ ٚ غیط تٟبخٕی ثبقس. السأی وٝ ثطای ظیط ٌطٜٚ وطز. ٔ

 .پطذغطی اظ خٕؼیت ا٘دبْ ٔی قٛز، ٔی تٛا٘س پطٞعیٙٝ تط ثبقس ٚاغّت تٟبخٕی تط اؾت یب چٙساٖ ضاحت ٘یؿت

 ایٍٙبظ ؾُٕ ٚایع ٚ تت ٘فبؾی

ؾُٕ ٚایع ؾیبؾتی ضا ثطای پیكٍیطی اظ تت ٘فبؾی اثساع وطز اٚ پعقىبٖ ٚ زا٘كدٛیبٖ پعقىی زضٔبٍ٘بٜ اَٚ ضا ّٔعْ ؾبذت وٝ ثؼس 

 اظ اتٕبْ وبِجس قىبفی ٚ لجُ اظ ٚیعیت ثیٕبضاٖ، زؾت ٞب ٚ ظیط ٘بذٗ ٞبی ذٛز ضا ثٝ زلت ثكٛیٙس. 

 

 ادٍارد جٌز ٍ آتلِ 

 آٔس ٚ ثٝ ٔكىُ آثّٝ ػاللٝ فطاٚا٘ی ٘كبٖ زاز. ثٝ ز٘یب  1749ازٚاضز خٙط زض ؾبَ 

٘فط اظ ثیٕبضی آثّٝ ٔی ٔطز٘س ٚ یه ؾْٛ اظ وؿب٘ی وٝ اظ ایٗ ثیٕبضی خبٖ ؾبِٓ ثسض ٔی  000/400زض اٚاذط لطٖ ٞدسٞٓ، ٞط ؾبَ

ٝ خبٖ ثسض ٔی ثط٘س. ثؼساً ثطز٘س ثٝ زِیُ ػفٛ٘ت لط٘یٝ ثیٙبیی ذٛز ضا اظ زؾت ٔی زاز٘س. زض آٖ ظٔبٖ ٔی زا٘ؿتٙس وٝ افطازی وٝ  اظ آثّ
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زض ٔمبثُ ایٗ ثیٕبضی ٔهٖٛ ٞؿتٙس،ٚ ِصا یه الساْ قبیغ ثطای پیكٍیطی اظ ایٗ ثیٕبضی ایٗ ثٛز وٝ افطاز ؾبِٓ ضا ثب تدٛیع ٔٛاز 

چٙساٖ ٌطفتٝ قسٜ اظ ثیٕبضاٖ ٔجتال ثٝ آثّٝ، ثٝ ػفٛ٘ت آثّٝ آِٛزٜ ٔی وطز٘س. ایٗ ضٚـ ضا ٔبیٝ وٛثی ٔی ٘بٔیس٘س. ٔغ ٞصا ایٗ ضٚـ 

ٔغّٛة ٘جٛز. ثؼضی اظ افطازی وٝ ٔبیٝ وٛثی قسٜ ثٛز٘س ثٝ زِیُ اثتال ثٝ آثّٝ ٔی ٔطز٘س، افطاز زیٍطی ضا ثٝ ػفٛ٘ت آثّٝ ٔجتال ٔی 

 وطز٘س، ٚ یب ثٝ ػفٛ٘ت ٞبی زیٍط ٔجتال ٔی قس٘س. 

 ت وٝ ایٗ فطضیٝ ضا آظٔبیف وٙس. خٙط ٔتمبػس قسٜ ثٛز وٝ آثّٝ ٌبٚی ؾجت ٔحبفظت زض ثطاثط اثتال ثٝ آثّٝ ٔی قٛز ٚ تهٕیٓ ٌطف

 

 جاى اسٌَ ٍ ٍتا 

 ٕ٘ٛ٘ٝ زیٍطی اظ تجسیُ ٔكبٞسات اپیسِٔٛٛغیه ثٝ ؾیبؾت ٞبی ػٕٛٔی، ٔٛضزی اؾت وٝ خبٖ اؾٙٛ ضا خبٚزا٘ٝ ؾبذت.

بضـ تٕبْ ٔی ٘بٔیٓ، یؼٙی ضفتٗ اظ ذب٘ٝ ای ثٝ ذب٘ٝ زیٍط، قٕ« اپیسٔیِٛٛغی چطْ وفف» اؾٙٛ زؾت ثٝ وبضی ظز وٝ ٔب أطٚظ آٖ ضا 

ٔٛاضز ٔطي ٘بقی اظ ٚثب زض زض ٞط ذب٘ٝ، ٚ تؼییٗ ایٙىٝ وسان قطوت آة ٞط ذب٘ٝ ضا تأٔیٗ ٔی وطزٜ اؾت.اؾتٙجبط اؾٙٛ ٔجٙی ثط 

 ایٙىٝ آة آِٛزٜ ثب ٚثب اضتجبط ٚ ٕٞطاٞی زاضز، وبٔالً ثط زازٜ ٞبی ٔكبٞسٜ ای ٔجتٙی ثٛز. 

زا٘یٓ وٝ چٝ خعء ذبنی زض ؾیٍبض ؾجت ثطٚظ ؾطعبٖ ٔی قٛز، ِٚی ٔی  ؾیپبض وكیسٖ ٚ ؾطعبٖ ضیٝ ضا زض ٘ظط ثٍیطیس. ٔب ٕ٘ی

زضنس اظ ٔٛاضز ؾطعبٖ ضیٝ ثٝ زِیُ اؾتؼٕبَ زذب٘یبت ایدبز ٔی قٛٔس. ٔؼٙبی ایٗ ٌفتٝ آٖ ٘یؿت وٝ ثطای زضن  80تب 75زا٘یٓ وٝ 

بی ٔكبٞسٜ ای وٝ زض حبَ حبضط ثٟتط چٍٍٛ٘ی ایدبز ؾطعبٖ تٛؾظ ؾیٍبض، ٘جبیس تحمیمبت ٔصوٛض، ٔی ثبیؿت ثط اؾبؼ زازٜ ٞ

 ٚخٛز زاض٘س، ثط٘بٔٝ ٞبی ؾالٔت ػٕٛٔی ٚ اختٕبػی ٔٛثطی ضا اخطا ٕ٘بییٓ. 
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 پَیش شٌاسی اًتقال تیواری فصل دٍم:

ثیٕبضی ٞبی ا٘ؿبٖ اظ ٞیچ ثٛخٛز ٕ٘ی آیٙس، ثّىٝ ٘تیدٝ تؼبُٔ ٔیبٖ ٔیعثبٖ )ا٘ؿبٖ(، ػبُٔ )ٔثُ ثبوتطی(، ٚ ٔحیظ ) ٔثال یه ٔٙجغ 

 آة آِٛزٜ( ٞؿتٙس. 

 

 شیَُ ّای اًتقال 

فطزی ثٝ فطز  ثیٕبضی ٞب ٔی تٛا٘ٙس ثٝ قىُ ٞبی ٔؿتمیٓ یب غیط ٔؿتمیٓ ا٘تمبَ پیسا وٙٙس. ثطای ٔثبَ ٕٔىٗ اؾت یه ثیٕبضی اظ

زیٍط ) ا٘تمبَ ٔؿتمیٓ( ٚ اظ عطیك تٕبؼ ٔؿتمیٓ ا٘تمبَ پیسا وٙس. ا٘تمبَ غیط ٔؿتمیٓ ٔی تٛا٘س اظ عطیك یه ٚؾیّٝ ٔكتطن، ٔثُ 

 ٔٙجغ آة یب ٞٛای آِٛزٜ، ٚ یب ثٝ ٚؾیّٝ یه ٘بلُ ٘ظیط پكٝ ضخ زٞس. 

 تیواری تالیٌی 

 ثیٕبضی ثبِیٙی ثب ػالئٓ ٚ ٘كب٘ٝ ٞب ٔكرم ٔی قٛز.

 

 یواری غیزتالیٌی )غیز آشکار(ت

 ثیٕبضی غیطثبِیٙی ٕٔىٗ اؾت قبُٔ ایٗ ٔٛاضز ثبقس: .. ثیٕبضی پیف ثبِیٙی ثیٕبضی وٝ ٞٙٛظ اظ ٘ظط ثبِیٙی

 آقىبض ٘كسٜ اؾت، ِٚی زض حبَ پیكطفت ثٝ ؾٕت ثیٕبضی ثبِیٙی اؾت.

قسٖ ثبِیٙی ٘یع پیف ٕ٘ی ضٚز. ایٗ قىُ اظ  ٘یؿت ٚ زض خٟت آقىبض . ثیٕبضی تحت ثبِیٙی ثیٕبضی وٝ اظ ٘ظط ثبِیٙی آقىبض2 

. ثیٕبضی زیطیب )ٔعٔٗ(. فطز ٕ٘ی 3آ٘تی ثبزی( یب وكت اضٌب٘یؿٓ تكریم زازٜ ٔی قٛز. ) ثیٕبضی اغّت ثطاؾبؼ پبؾد ؾطِٚٛغی

خبِجی ثٝ چكٓ ، ٚ ثیٕبضی ؾبِٟب ٚ ٌبٞی تب آذط ػٕط ثبلی ٔی ٔب٘س. زض ؾبِٟبی اذیط پسیسٜ «ػفٛ٘ت ذالل وٙس ذٛز ضا اظ قط»تٛا٘س 

ٔی ذٛضز، وٝ ػجبضت اؾت اظ تظبٞط ػالئٓ چٙسیٗ ؾبَ پؽ اظ ایٙىٝ ػفٛ٘ت ظبٞطا ثطعطف قسٜ اؾت. ثؼضی اظ ثعضٌؿبال٘ی وٝ زض 

زٚضاٖ وٛزوی ثٝ پِٛیٛٔیّیت ٔجتال قسٜ ٚ ثٟجٛز یبفتٝ ا٘س، اوٖٙٛ اظ ذؿتٍی قسیس ٚ ضؼف ػضال٘ی قىبیت ٔی وٙٙس؛ ایٗ حبِت ضا 

ٛ زض زٚضاٖ ثعضٌؿبِی ٘بٔیسٜ ا٘س. افطاز ٔجتال ثٝ ایٗ ؾٙسضْ زض ٟ٘بیت ثٝ ٔٛاضزی اظ ثیٕبضی ثبِیٙی ٔجسَ قسٜ ا٘س، ؾٙسضْ ٔتؼبلت پِٛی

 تب حسٚزی ٔتفبٚت اؾت. ٞط چٙس وٝ ثیٕبضی آٟ٘ب ٘ؿجت ثٝ ٘بذٛقی اِٚیٝ

ٍبٔی وٝ اؾیس ٘ٛوّئیه ٚیطٚؼ زض ثیٕبضیعا زض آٖ ضخ ٕ٘ی زٞس، ٔثُ ٞٙ . ثیٕبضی ٟ٘فتٝ. ػفٛ٘تی وٝ ٞیچٍٛ٘ٝ تىثیط فؼبَ ػب4ُٔ 

( ازغبْ ٔی قٛز. ثطذالف ػفٛ٘ت زیطپب، فمظ ایٗ پیبْ غ٘تیىی زض ٔیعثبٖ provirus ) زاذُ ٞؿتٝ یه ؾَّٛ ثٝ قىُ پطٚٚیطٚؼ

 ٚخٛز زاضز، ِٚی اضٌب٘یؿٓ ظ٘سٜ ٚخٛز ٘ساضز.(

 

 حالت حاهل

طِٚٛغیه )فمساٖ قٛاٞس پبؾد آ٘تی ثبزی( یب قٛاٞس زض ایٗ ٚضؼیت، فطز حبُٔ اضٌب٘یؿٓ اؾت، ِٚی عجك ٔؼیبضٞبی ٔغبِؼبت ؾ

ػفٛ٘ت ظایی زض ایٗ حبِت  ٘بذٛقی ثبِیٙی، ػفٛ٘ت ٚخٛز ٘ساضز. ایٗ فطز ٔی تٛا٘س افطاز زیٍط ضا ثٝ ػفٛ٘ت ٔجتال وٙس، ٞط چٙس وٝ

ٔبٟٞب یب ؾبِٟب عَٛ غبِجب وٕتط اظ ؾبیط ػفٛ٘ت ٞب اؾت. ْ حبِت حبُٔ ٕٔىٗ اؾت ٔست ٔحسٚزی زاقتٝ ثبقس ٚ یب ٔعٔٗ ثبقس ٚ 

 .ثىكس

 

 آًذهیک، اپیذهیک، ٍ پاًذهیک

ثبیس تؼطیف وٙیٓ. آ٘سٔیه ثٝ ٔؼٙی حضٛض زائٕی ثیٕبضی زض یه ٘بحیٝ   ضا ٘یع 12، اپیسٔیه، ٚ پب٘سٔیه 10ؾٝ انغالح آ٘سٔیه 

خغطافیبیی ٔؼیٗ اؾت. ٕٞچٙیٗ ٔی تٛاٖ ایٗ انغالح ضا ثطای ثطٚظ ٔؼَٕٛ یه ثیٕبضی ٔؼیٗ زض ٘بحیٝ یبز قسٜ ثىبض ثطز. اپیسٔیه 

ثٝ ٚضٛح ثیف اظ ٔیعاٖ ٔٛضز ا٘تظبض  ػجبضت اؾت اظ ٚلٛع ٌطٚٞی اظ ثیٕبیٟبی زاضای ٔبٞیت ٔكبثٝ زض یه اختٕبع یب ٘بحیٝ، وٝ

 ٔؼَٕٛ ثبقس، ٚ ٔٙكبء ٔكتطن یب تىثیط قسٜ ای زاقتٝ ثبقس. پب٘سٔیه ثٝ اپیسٔی زض ؾغح خٟب٘ی اعالق ٔی قٛز. 
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 1ّوِ گیزی تیواری 

غصا ٔهطف وطزٜ فطو وٙیٓ وٝ یه ٔبزٜ غصایی ثب ٔیىطٚ اضٌب٘یؿٓ ٔؼیٙی آِٛزٜ قسٜ ثبقس. اٌط زض ٌطٚٞی اظ افطاز وٝ ٍٕٞی اظ ایٗ 

ضٚی زازٜ اؾت، چٖٛ ٕٞٝ افطازی وٝ ثٝ ایٗ  2ا٘س ٕٞٝ ٌیطی ثیٕبضی ضخ زٞس، انغالحب ٌفتٝ ٔی قٛز وٝ ٔٛخٟٝ ثب اثعاض ٔكتطن

ثیٕبضی ٔجتال قسٜ ا٘س خعء وؿب٘ی ثٛزٜ ا٘س وٝ ثب غصای ٔٛضز ثحث ٔٛاخٟٝ زاقتٝ از. ایٗ غصا ٕٔىٗ اؾت فمظ یىجبض ٔهطف قسٜ 

زض افطازی قٛز وٝ اظ آٖ ذٛضزٜ ا٘س، ٚ یب ایٙىٝ ثیف اظ یىجبض ٔهطف قٛز ٚ  3ضیبفت ٘بٞب، ٚ ؾیت ٔٛاخٟٝ ٔٙفطزثبقس، ٔثال زض یه 

 ایدبز وٙس.  4زض افطازی وٝ ثیف اظ یه ثبض اظ ایٗ غصا ذٛضزٜ ا٘س ٔٛاخٟٝ ٔتؼسز

 ایوٌی ٍ آسیة پذیزی 

ٔیعاٖ ثیٕبضی زض یه خٕؼیت ثؿتٍی زاضز ثٝ تٛاظٖ ٔیبٖ تؼساز افطازی اظآٖ خٕؼیت وٝ ٔؿتؼس ٚ آؾیت پصیطا٘س، ٚ ِصا ٔؼطو 

ذغط اثتال ثٝ ثیٕبضی لطاض زاض٘س، ٚ تؼساز افطازی وٝ ٔؿتؼس ٚ آؾیت پصیط ٘یؿتٙس، یب ایٕٗ ٞؿتٙس، ٚ ِصا زض ٔؼطو ذغط لطاض 

بقٙس، چٖٛ لجالً ثٝ ثیٕبضی ٔجتال قسٜ ا٘س ٚ یب ثٝ ایٗ زِیُ وٝ ایٕٗ ؾبظی وطزٜ ا٘س. ٕٞچٙیٗ ٘ساض٘س.ایٗ افطاز ٕٔىٗ اؾت ایٕٗ ث

 ٕٔىٗ اؾت ٘ب ثٝ زالیُ غ٘تیىی، اؾتؼساز ٚ اؾیت پصیطی ٘ساقتٝ ثبقٙس. 

 

 ایوٌی جوعی

ٜ ٘ؿجت ثٝ ثیٕبضی ٔصوٛض ایٕٙی خٕؼی ضا ٔی تٛاٖ ایٗ ٌٛ٘ٝ تؼطیف وطز، ٔمبٚٔت ٌطٚٞی زض ٔمبثُ ثیٕبضی، وٝ زضنس ظیبزی اظ ٌطٚ

ایٕٗ ثبقٙس. اٌط زضنس ظیبزی اظ خٕؼیت ایٕٗ ثبقٙس، ػالٜٚ ثط وؿب٘ی وٝ ایٕٗ ٞؿتٙس، احتٕبال وُ خٕؼیت زض ٚلبثُ ثیٕبضی 

ٔحبفظت ذٛاٞٙس قس. ِٚی ػّت ثطٚظ ایٕٙی خٕؼی چیؿت؟ ػّت ایٗ اؾت وٝ زض ٞط اختٕبػی، ثیٕبضی اظ فطزی ثٝ فطز زیٍط ٔٙتكط 

بٔی وٝ ٘ؿجت ٔكرهی اظ افطاز اختٕبع ایٕٗ ثبقٙس، احتٕبَ ایٙىٝ فطز ٔجتال ثٝ ػفٛ٘ت ثب فطز آؾیت پصیطی ثطذٛضز ٔی قٛز. ٍٞٙ

وٙس ٚ ثتٛا٘س ػفٛ٘ت ضا ثٝ اٚ ٔٙتمُ وٙس، ا٘سن ذٛاٞس ثٛز؛ اوثط ایٗ ثطذٛضزٞب ثب افطازی نٛضت ٔی ٌیطز وٝ ایٕٗ ٞؿتٙس. ٚخٛز 

 حتٕبَ تٕبؼ فطز ٔجتال ثٝ ثیٕبضی ثب افطاز آؾیت پصیط ضا تمّیُ ٔی زٞس. زضنس ثبالیی اظ افطاز ایٕٗ زض خٕؼیت، ا

چطا ٔفْٟٛ ایٕٙی خٕؼی تب ایٗ حس إٞیت زاضز؟ ٍٞٙبْ اخطای ثط٘بٔٝ ٞبی ایٕٗ ؾبظی، ثطای ایٙىٝ ایٕٗ ؾبظی خٕؼیت ثب ٔٛفمیت 

ٕٗ وطزٖ ثرف ثعضٌی اظ خٕؼیت ٔی تٛا٘یٓ % ضطٚضت ٘ساقتٝ ثبقس. ثب ای100ا٘دبْ قٛز، ٕٔىٗ اؾت ضؾیسٖ ثٝ ٔیعاٖ ایٕٗ ؾبظی 

 ثٝ ٘حٛ ثؿیبض ٔٛثطی اظ آٖ ٔحبفظت ٔی وٙیٓ؛ ثرف ثبلیٕب٘سٜ خٕؼیت ٘یع ثٝ زِیُ ایٕٙی خٕؼی ٔحبفظت ذٛاٞس قس.

چٝ زضنسی اظ خٕؼیت ثبیس ایٕٗ ثبقٙس تب ایٕٙی خٕؼی ٔٛثط ٚالغ قٛز؟ ایٗ زضنس زض ثیٕبضی ٞبی ٔرتّف یىؿبٖ ٘یؿت. ثطای 

% اظ خٕؼیت ثبیس ایٕٗ ثبقٙس تب ظ٘دیط ا٘تمبَ 94ٔٛضز ؾطذه وٝ یه ثیٕبضی ثؿیبض ٔؿطی اؾت، ثطآٚضز قسٜ اؾت وٝ ٔثبَ، زض 

 ایٗ ثیٕبضی ٔتٛلف قٛز. 

 

 دٍرُ کوَى 

زٚضٜ وٕٖٛ عجك تؼطیف ػجبضت اؾت اظ فبنّٝ ظٔب٘ی ٔیبٖ ٚضٚز ػفٛ٘ت ثٝ ثسٖ تب ظٔبٖ قطٚع ثیٕبضی ثبِیٙی. اٌط أطٚظ ثٝ ػفٛ٘تی 

ال قٛیس، ثیٕبضی ٔطثٛط ثٝ آٖ ٕٔىٗ اؾت تب چٙس ضٚظ یب چٙس ٞفتٝ ثؼس ظبٞط ٘كٛز. عی ایٗ ٔست، یؼٙی زٚضٜ وٕٖٛ، قٕب ٔجت

 وبٔال احؿبؼ تٙسضؾتی ٔی وٙیس ٚ ٞیچ ٘كب٘ٝ ای اظ ثیٕبضی ثطٚظ ٘رٛاٞیس زاز. 

                                                           
1. Disease outbreaks  
2 . common – vehicle exposure  
3 . single exposure 
4 . multiple exposure  
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ایٗ حتی ٚلتی وٝ فطزی ثب یه ٔبزٜ ؾطعبٖ ثیٕبضی ٞبی غیط ػفٛ٘ی ٘یع ٕٞب٘ٙس ثیٕبضی ٞبی ػفٛ٘ی زاضای زٚضٜ وٕٖٛ ٞؿتٙس. ثٙبثط

ظا یب ؾْٕٛ زیٍط ٔٛاخٝ ٔی قٛز، ثبظ ٞٓ غبِجب ثیٕبضی پؽ اظ چٙس ٔبٜ یب چٙس ؾبَ تظبٞط ٔی وٙس. ثطای ٔثبَ، ٔعٚتّیٛٔبٞبیی وٝ ثٝ 

 ؾبَ پؽ اظ ایٗ ٔٛاخٟٝ ضخ زٞٙس.  30تب  20زِیُ ٔٛاخٟٝ ثب آظثؿت ایدبز ٔی قٛ٘س، ٕٔىٗ اؾت 

 ٘ی زض ثطضؾی یه ٔٝ ٌیط یب اپیسٔی ػجبضت ا٘س اظ: ؾٝ ٔتغیط ثحطا

 ( ٔٛاخٟٝ چٝ ٍٞٙبْ نٛضت ٌطفتٝ اؾت؟1)

 ( ثیٕبضی چٝ ٔٛلغ قطٚع قسٜ اؾت؟2)

 ( زٚضٜ وٕٖٛ ثیٕبضی چٝ ٔست اؾت؟3)

 اٌط زٚ ٔٛضز اظ ایٗ ؾٝ ٔتغیط ضا ٔؼّْٛ ثبقٙس، ٔیتٛا٘یٓ ؾٛٔی ضا ٔحبؾجٝ وٙیٓ.

 5هیشاى حولِ

 تؼطیف ٔی قٛز: ٔیعاٖ حّٕٝ ثٝ ایٗ قىُ

تؼساز افطاز زض ٔؼطو ذغط وٝ ثیٕبضی ٔؼیٙی زض آٟ٘ب ضخ ٔی زٞس

وُ تؼساز افطاز زض ٔؼطو ذغط
 

ٔیعاٖ حّٕٝ ثطای ٔمبیؿٝ ذغط ثیٕبضی زض ٌطٚٞبیی وٝ ٔٛاخٟٝ ٞبی ٔتفبٚت زاض٘س ٔفیس اؾت. ٔیعاٖ حّٕٝ ٔیتٛا٘س ٔرتم یه 

٘بٔیسٜ ٔی قٛز،  6ازی وٝ غصای ٔؼیٙی ضا ٔی ذٛض٘س ٔیعاٖ حّٕٝ ٔرتم غصأٛاخٟٝ ٔؼیٗ ثبقس. ثطای ٔثبَ، ٔیعاٖ حّٕٝ ثطای افط

 ثٝ ایٗ قىُ ٔحبؾجٝ ٔی ٌطزز:

تؼساز افطازی وٝ غصای ٔؼیٙت ضا ٔی ذٛض٘س ٚ ثیٕبض ٔی قٛ٘س

وُ تؼساز افطازی وٝ آٖ غصا ضا ٔی ذٛض٘س 
 

٘بٔیسٜ ٔی قٛز.فطزی وٝ ثٝ زِیُ  7 ٔی قٛز، ٔٛضز اِٚیٝافطازی وٝ ثٝ ز٘جبَ ایٗ ٔٛاخٟٝ )ٔثال ذٛضزٖ غصای آِٛزٜ( ثٝ ثیٕبضی ٔجتال

ذٛا٘سٜ ٔی قٛز. ثط ایٗ اؾبؼ، ٔیعاٖ حّٕٝ ثب٘ٛیٝ ػجبضت اؾت اظ  8ٔٛاخٟٝ ثب یه ٔٛضز اِٚیٝ ثٝ ثیٕبضی زچبض ٔی قٛز، ٔٛضز ثب٘ٛیٝ

 ٔیعاٖ حّٕٝ زض افطاز آؾیت پصیطی وٝ ثب یه ٔٛضز اِٚیٝ ٔٛاخٟٝ زاقتٙس.

 یه ٕٞٝ ٌیط حبز. ٔطاحُ تحمیك زض ٔٛضز

تحمیك زض ٔٛضز یه ٕٞٝ ٌیطی حبز ٕٔىٗ اؾت ػٕستب لیبؾی ثبقس )اؾتسالَ ٔجتٙی ثط ٔمسٔبت یب لضیٝ ٞبیی وٝ پیكتط اثجبت 

 قسٜ ا٘س(، یب اؾتمطایی)اؾتسالَ اظ حمبیك ذبل ثطای ضؾیسٖ ثٝ یه ٘تیدٝ وّی(، ٚ یب تطویجی اظ ٞطزٚ.

حبز ثیٕبضی ٞبی ػفٛ٘ی ػجبضت ا٘س اظ: تؼییٗ ایٙىٝ آیب ٕٞٝ ٌیطی ٚالؼب ضخ زازٜ اؾت  ٔالحظبت ٟٔٓ زض تحمیك زض ٔٛضز ٕٞٝ ٌیطی

 یب ذیط، ٚ تؼییٗ ٚؾؼت خٕؼیت زض ٔؼطو ذغط ، تؼییٗ ؾطػت ا٘تكبض ٚ ٔرعٖ ثیٕبضی، ٚ ٔكرم وطزٖ ػبُٔ ِٔٛس ثیٕبضی.

 ٔطاحّی وٝ ٔؼٕٛال ثىبض ٔیطٚ٘س ػجبضت ا٘س اظ: 

 وطزٖ ٚخٛز یب ػسْ ٚخٛز آٖ . تؼطیف وطزٖ ٕٞٝ ٌیطی ٚ ٔكرم1

a ٔٛاضز(.« نٛضت وؿط». قٙبؾبیی( 

 ( ٚیػٌی ٞبی ثبِیٙی: آیب ثیٕبضی قٙبذتٝ قسٜ اؾت؟1)

 ( خٙجٝ ٞبی ؾطِٚٛغی یب وكت ثیٕبضی وسأٙس؟2)

 ( آیب ػُّ ٕٞٝ ٌیطی ٘ؿجتب ٔكرم قسٜ ا٘س؟3)

b ثیٕبضی وساْ ا٘س؟خٕؼیت زض ٔؼطو ذغط )ٔؿتؼس اثتال ثٝ( ایٗ «: ٔربضج وؿط». قٙبؾبیی 

                                                           
1. attack rate 
2. food-specific attack rate  
3. primary case  
4. secondary case 
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c.تؼییٗ ایٙىٝ آیب تؼساز ٔٛضاز ٔكبٞسٜ قسٜ، ٔكرهب ثیكتط اظ تٟؼساز ٔٛاضز لبثُ ا٘تظبض اؾت  یب ذیط . 

d.ّٕٝٔحبؾجٝ ٔیعاٖ ح . 

 

 . ٔغبِؼٝ تٛظیغ ٔٛاضز ثطحؿت:2

a ٖظٔب . 

 ٔىبٖ –ثطضؾی تؼبُٔ ٞبی ظٔبٖ                 

bٖٔىب . 

 ٞبی( ٔتغیط ٞبی ٔطثٛعٝ.. ثطضؾی تطویت ٞبی )تؼبُٔ 3

 . اضائٝ فطضیٝ ٞبیی ثطاؾبؼ ٔٛاضز ظیط: 4

a زا٘ؿتٝ ٞبی وٙٛ٘ی )ثٝ ٞط ٔمساض( زضثبضٜ ثیٕبضی . 

bّْٛٔمبیؿٝ ثیٕبضی ٞبی ثب ؾجت قٙبؾی ٔؼ . 

cیبفتٝ ٞبی حبنُ اظ تحمك ثط ضٚی ٕٞٝ ٌیطی . 

 . آظٔبیف فطضیٝ ٞب.5

aقبٞسی(.-. تحّیُ ثیكتط زازٜ ٞبی ٔٛخٛز )ٔغبِؼبت ٔٛضز 

b.پبالیف فطضیٝ ٞب ٚ خٕغ آٚضی زازٜ ٞبی تىٕیّی ٔٛضز ٘یبظ . 

 . تٛنیٝ ثٝ السأبت وٙتطِی:6

aوٙتطَ ٕٞٝ ٌیطی وٙٛ٘ی . 

b ٜپیف ٌیطی اظ ٕٞٝ ٌیطی ٞبی ٔكبثٝ زض آیٙس . 

 . اضائٝ یه ٌعاضـ ٔىتٛة اظ تحمیك ٚ یبفتٝ ٞبی آٖ.7

 اخطایی ٚ خبٔؼٝ.. اضائٝ یبفتٝ ٞب ثٝ ٔمبٔبت ؾیبؾتٍعاض ٚ 8

زض نٛضت ثطذٛضز ثب چٙس ػبُٔ ؾجت ؾبظ احتٕبِی، چٙب٘ىٝ غبِجب زض ٔٛضز عغیبٖ ثیٕبضی ٞبی ٔٙتمّٝ اظ ضاٜ غصا زیسٜ ٔی قٛز، یه 

 ضٚـ ثؿیبض ٔفیس ثطای تؼییٗ ایٙىٝ وساْ یه اظ ایٗ ػٛأُ احتٕبِی ٔی تٛا٘ٙس ػّت ثیٕبضی ثبقٙس، ضٚـ خسَٚ ثٙسی ٔمبعغ اؾت.
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 . ًظارت تز تیواری ٍ شاخص ّای اتتالIفصل سَم: ٍقَع تیواری: 

 ًظارت

یىی اظ ٚظبیف ثٙیبزی ؾالٔت ػٕٛٔی اؾت. ٘ظبضت ٕٔىٗ اؾت ثطای پبیف تغییطات زض فطاٚا٘ی ثیٕبضی یب پبیف تغییطات  9٘ظبضت

اظ ثیٕبضی ٞب، حبنُ ثط٘بٔٝ ٞبی زض ؾغٛح ػٛأُ ذغطؾبظ ا٘دبْ قٛز. ثرف اػظٓ اعالػبت ٔب زضثبضٜ اثتال ٚ ٔطي ٚٔیط ٘بقی 

ؾبظٔبٖ یبفتٝ ٘ظبضت ثط ثیٕبضی اؾت. ٘ظبضت ثیف اظ ٕٞٝ ثطای ثیٕبضی ٞبی ػفٛ٘ی ا٘دبْ ٔی قٛز، ِٚی زض ؾبَ ٞبی اذیط زض پبیف 

ٔیت تغییطات ؾبیط ا٘ٛاع ٘یع إٞیت فطایٙسٜ ای پیسا وطزٜ اؾت، اظ خّٕٝ زض ٔبِفٛضٔبؾیٖٛ ٞبی ٔبزضظازی، ؾطعبٖ، آؾٓ، ٚ ٔؿٕٛ

ٞبی قیٕیبیی، ٚ ٕٞچٙیٗ ثطای خطاحبت ٚ ٘بذٛقی ٞبیی وٝ ٔتؼبلت ثالیبی عجیؼی ٔثُ وطزثبز یب ظٔیٗ ِطظٜ ضخ ٔی زٞٙس. ٘ظبضت 

ٕٞچٙیٗ ثطای پبیف تىٕیُ پٛقف ٚاوؿیٙبؾیٖٛ ٚ ٔحبفظت اظ خٕؼیت ٚ ٘یع ثطای ثطضؾی قیٛع اضٌب٘یؿٓ ٞبی ٔمبْٚ یٝ زاضٚ 

 زاضٚ ثىبض ٔی ضٚز. ٘ظیط ٔبالضیب ٚ تٛثطوِٛٛظ ٔمبْ ثٝ

ضٚ٘س ٔساْٚ ٚ ٘ظبْ یبفتٝ خٕغ آٔٛضی، » ، ٘ظبضت اپیسٔیِٛٛغیه ضا چٙیٗ تؼطیف ٔی وٙٙس:«ٔطاوع وٙتطَ ٚ پیف ٌیطی اظ ثیٕبضی» 

تحّیُ، ٚ تفؿیط زازٜ ٞبی ؾالٔت ػٕٛٔی ضطٚضی ٞؿتٙس، ٕٞطاٜ ثب اضتجبط ٘عزیه ٚ تٍٙبتًٙ ثب ا٘تكبض ٚ تٛظیغ ثٝ ٔٛلغ ایٗ زازٜ ٞب 

 «ؾب٘سٖ آٖ ٞب ثٝ اعالع وؿب٘ی وٝ ثٝ زا٘ؿتٗ قبٖ ٘یبظ زاض٘س.ٚ ض

ثٝ قىّی اظ ٘ظبضت اقبضٜ ٔی وٙس وٝ زض آٖ اظ زازٜ ٞبی ٔٛخٛز زضثبضٜ ثیٕبضی ٞبی لبثُ ٌعاضـ اؾتفبزٜ ٔی  10٘ظبضت غیط فؼبَ

ضائٝ ٔطالجت ٞبی ؾالٔتی یب قٛز، یب ایٙىٝ ٌعاضـ زٞی اخجبضی یب اِعأی اؾت، ٚ ٔؿئِٛیت ٌعاضـ زٞی غبِجب ثط زٚـ ٔؿئَٛ ا

ٔؿئَٛ ؾالٔت ٘بحیٝ اؾت. ایٗ ٘ٛع ٌعاضـ زٞی ضا ٌعاضـ زٞی غیط فؼبَ ٘یع ٔی ٘بٔٙس. ثٙبثطایٗ وبُٔ ٚ ثی ٘مم ثٛزٖ زازٜ ٞبی 

ی ٌعاضـ ٚ ویفیت آٟ٘ب ٕٞستب ثٝ ایٗ افطاز ٚوبضوٙبٖ آٖ ٞب ثؿتٍی زاضز، وٝ غبِجب ایٗ ٚظیفٝ ضا ثسٖٚ ٞیچ ٔعز یب پبزاـ اضبفٝ ا

ا٘دبْ ٔی زٞٙس. زض ٘تیدٝ ایٗ احتٕبَ ٚخٛز زاضز وٝ ٔٛاضزی ٌعاضـ ٘كٛ٘س یب ٌعاضـ ٞب وبُٔ ٘جبقٙس؛ ثطای ایٗ وٝ ٔكىُ ثٝ 

 حسالُ ثطؾس، اثعاض ٌعاضـ زٞی ثبیس ؾبزٜ ٚ ٔرتهط ثبقٙس.

اقبضٜ ثٝ ؾیؿتٕی اؾت وٝ زض آٖ وبضوٙبٖ عطح، ثٝ اؾترساْ زض آٔسع ا٘س تب یه ثط٘بٔٝ ٘ظبضت ضا ا٘دبْ زٞٙس. آ٘بٖ ثب  11٘ظبضت فؼبَ

ا٘دبْ ثبظزیسٞبی ٔیسا٘ی زٚضٜ ای اظ ٔطاوع ٔطالجت ٞبی ؾالٔتی ٘ظیط زضٔبٍ٘بٜ ٞب ٚ ثیٕبضؾتب٘ٝ ٞب، ٔٛاضز خسیس ثیٕبضی یب ثیٕبضی 

. ٘ظبضت فؼبَ ٕٔىٗ اؾت قبُٔ ٔهبحجٝ ثب  12ی ضا وٝ ضخ زازٜ ا٘س قٙبؾبیی ٔی وٙٙس )ٔٛضزیبثی(ٞب، یب ٔطي ٞبی ٘بقی اظ ثیٕبض

پعقه ٚ ثیٕبضاٖ، ٔطٚض پطٚ٘سٜ ٞبی پعقىی، ٚ زض وكٛض ٞبی زض حبَ تٛنؼٝ ٚ ٘ٛاحی ضٚؾتبیی، ٘ظبضت ثط ضٚؾتبٞب ٚ قٟطن ٞب ثٝ 

اضـ یه ٔٛضز قبذم ثبقس. ٌعاضـ زٞی زض نٛضتیىٝ فؼبَ ثبقس ٔٙظٛض ضزیبثی ٚ قٙبؾبیی ٔٛاضز، اظ ضاٟٞبی ٔؼَٛٔٛ یب پؽ اظ ٌع

ػٕٛٔب ػٕیك تط اظ قىُ غیط فؼبَ آٖ اؾت، چٖٛ ٘ظبضت فؼبَ تٛؾظ افطازی ا٘دبْ ٔی قٛز وٝ اذتهبنب ثطای ا٘دبْ ایٗ ٔؿئِٛی 

 اؾترساْ قسٜ ا٘س.

ثٝ ٔب ٔیٍٛیٙس وٝ ثیٕبضی ثب چٝ ؾطػتی زض  13ٔیعاٖٚلٛع ثیٕبضی ضا ٔی تٛاٖ ثب اؾتفبزٜ اظ ٔیعاٖ ٞب یب ٘ؿجت ٞب ا٘ساظٜ ٌیطی وطز. 

ٔؼّْٛ ٔی وٙٙس وٝ چٝ وؿطی اظ خٕؼیت ٔجتال قسٜ اؾت. ثطٌطزیٓ ثٝ ایٗ ٔٛضٛع وٝ چٍٛ٘ٝ اظ  14خٕؼیت ضخ ٔی زٞس، ٚ ٘ؿجت ٞب

 ٔیعاٖ ٞب ٚ ٘ؿیت ٞب ثطای ثیبٖ ٚؾؼت ثیٕبضی زض یه اختٕبع یب خٕؼیت زیٍطی اؾتفبزٜ ٔی وٙیٓ.

یه ثیٕبضی ػجبضت اؾت اظ تؼساز ٔٛاضز خسیس ثیٕبضی وٝ عی زٚضٜ ظٔب٘ی ٔكرهی زض خٕؼیت زض ٔؼطو ذغطاثتال ثٝ  15ٔیعاٖ ثطٚظ

 ایٗ ثیٕبضی ضخ ٔی زٞٙس.

 

                                                           
  1. surveillance  

2. passive surveillance  
1. active surveillance 
2. case finding 
3. rates 
4. proportions 
5. incidence 
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 ; 1000ٔیعاٖ ثطٚظ زض 

تؼساز ٔٛاضز خسیس ثیٕبضی وٝ زض ٔست ظٔبٖ

ٔؼیٙی زض خٕؼیت ضخ ٔؽ زٞٙس

تؼساز افطاز زض ٔؼطو ذظط اثتال ثٝ ایٗ 

ی ٕٞیٗ ٔستثیٕبضی ع

   1000 

وبٔال اذتیبضی  1000٘فط ثیبٖ وطز. ا٘تربة ػسز  1000ضطة قسٜ اؾت تب ثتٛاٖ ثطٚظ ضا ثٝ اظای ٞط  1000زض ایٗ ٔیعاٖ، ٘تیدٝ زض

 یه ٔیّیٖٛ یب ٞط ػسز زیٍطی ضا ثٝ وبض ثجطیٓ.  10000اؾت ٔیتٛا٘یٓ 

 -ٔیعاٖ ثطٚظ، یىی اظ قبذم ٞبی ا٘ساظٜ ٌیطی ضذساز ٞب اؾت ػٙهط ثؿیبض ٟٔٓ زض تؼطیف ٔیعاٖ ثطٚظ، ٔٛاز  خسیس ثیٕبضی اؾت. 

ثیٕبضی زض فطزی قٙبؾبیی ٔی قٛز وٝ ثٝ آٖ ٔجتال ٔی قٛز ِٚی لجال ثٝ آٖ زچبض ٘جٛزٜ اؾت. اظ آ٘دب وٝ ٔیعاٖ ثطٚظ یىی اظ قبذم 

ذغط ضا ٔی تٛاٖ زض ٞط  ٔحؿٛة ٔی قٛز ایٗ 16ٞبی ا٘ساظٜ ٌیطی ضذسازٞب اؾت )تغییط اظ حبِت غیط ثیٕبض(، یه قبذم ذغط

ٌطٚٞی اظ خٕؼیت ثطضؾی وطز، ٘ظیط یه ٌطٜٚ ؾٙی ذبل، افطاز ٔصوط یب ٔٛ٘ث، یه ٌطٜٚ قغّی، یب ٌطٚٞی وٝ ثب ػبُٔ ٔحیغی 

 ٔكرهی ٔثُ اقؼٝ یب ؾْٕٛ قیٕیبیی ٔٛاخٟٝ زاقتٝ ا٘س.

طاض زاض٘س. ثطای ایٙىٝ ٔیعاٖ ثطٚظ ٔؼٙبزاض ٔرطج وؿط زض ٔیعاٖ ثطٚظ ٔؼطف تؼساز افطازی اؾت وٝ زض ٔؼطو ذغط اثتال ثٝ ثیٕبضی ل

ثبقس، ثبیس ٞط فطزی وٝ زض ٔرطج وؿط ٔحبؾجٝ ٔی قٛز اؾتؼساز ایٗ ضا زاقتٝ ثبقس وٝ ثٝ ثركی اظ ٌطٜٚ ٔحبؾجٝ قسٜ زض نٛضت 

بِمٜٛ ضا وؿط تجسیُ قٛز ثٙبثطایٗ ٍٞٙبْ ٔحبؾجٝ ثطٚظ ؾطعبٖ ضحٓ، ٔرطج وؿط ثبیس فمظ قبُٔ ثبقس چٖٛ ٔطزاٖ ایٗ اؾتؼساز ث

٘ساض٘س وٝ ثٝ ثركی اظ ٌطٜٚ قٕطزٜ قسٜ زض نٛضت وؿط تجسیُ قٛ٘س؛ ثٝ ػجبضت زیٍط، ٔطزاٖ زض ٔؼطو ذغط اثتال ثٝ ؾطعبٖ ضحٓ 

 لطاض ٘ساض٘س.

ثطای ٔكرم وطزٖ ٔیعاٖ ثطٚظ، اظ زٚ ٘ٛع ٔرطج ٔی تٛاٖ اؾتفبزٜ وطز: افطاز زض ٔؼطو ذغطی وٝ زض ؾطتبؾط یه زٚضٜ ظٔب٘ی 

ظٔبٖ )یب ٚاحس ظٔب٘ی وٝ ٞط ٘فط زیسٜ قسٜ(. زض  -قٛ٘س؛ یب ٞط ٌبٜ تٕبْ افطاز زض وُ یه زٚضٜ ظٔب٘ی زیسٜ ٘كٛ٘س، ٘فط ٔؼیٗ زیسٜ ٔی 

 ایٗ خب ثٝ ٞط یه اظ ایٗ زٚ ضٚیىطز اقبضٜ ٔیىٙیٓ.

 افزاد در هعزض خطزی کِ در سزتاسز یک دٍرُ سهاًی هعیي دیذُ هی شًَذ 

ظٔبٖ ضا ٔكرم وٙیٓ ٚ ثبیس ثسا٘یٓ وٝ تٕبْ افطاز ٌطٜٚ ٔؼطفی قسٜ زض ٔرطج وؿط، زض تٕبْ زض ضٚیىطز ٘رؿت، ثبیس ٔست ٔؼیٙی اظ 

ؾبَ، ٚ  5ایٗ ٔست پیٍیطی ٔی قسٜ ا٘س. ا٘تربة عَٛ ایٗ ظٔبٖ اذتیبضی اؾت: ٔی تٛا٘یٓ ثطٚظ ضا زض یه ٞفتٝ، یه ٔبٜ، ایه ؾبَ، 

ایٗ ٔحبؾجٝ ثىبض ٔی ضٚز، ٞط چٝ ثبقس ثبیس ثٝ ٚضٛح ٔكرم ٘ظبیط آٖ ٔحبؾجٝ وٙیٓ. ٘ىتٝ ٟٔٓ ایٗ اؾت وٝ ٔست ظٔب٘ی وٝ زض 

قٛز، ٚ تٕبْ افطاز ٌٙدب٘سٜ قسٜ زض ایٗ ٔحبؾجٝ ٔی ثبیؿت زض تٕبْ ایٗ ٔست تحت ٘ظبضت زض ٔؼطو ذغط ثبقٙس. ثطٚظ ٔحبؾجٝ 

 17قٛ٘س، ثطٚظ تدٕؼی ٔؼطو ذغط تّمی ٔی قسٜ ثب اؾتفبزٜ اظ ٔست ظٔب٘ی وٝ عی آٖ تٕبْ افطاز خٕؼیت ثطای پیبٔس ٔٛضز ٘ظط زض

 .وٝ یىی اظ قبذم ٞبی ذغط اؾت

ّز فزد دیذُ شذُ،  سهاى یا ٍاحذّای سهاًی کِ -ّزگاُ تواهی افزاد در یک دٍرُ سهاًی کاهل دیذُ ًوی شًَذ، اس فزد 

 استفادُ هی شَد 

ضز ٔغبِؼٝ(، تٕبْ افطاز زض ٔرطج وؿط زض اغّت ٔٛاضز ثٝ زالیُ ٔرتّف اظ خّٕٝ ػسْ پیٍیطی تب ا٘تٟب یب ٔطي ثٝ زِیّی غیط اظ ػبُٔ ٔٛ

زض یه زٚضٜ ظٔب٘ی وبُٔ پیٍیطی ٕ٘ی قٛ٘س. ٚلتی افطاز ٔرتّف زض زٚضٜ ٞبی ظٔب٘ی ٔتفبٚت زیسٜ ٔی قٛ٘س، ٔیعاٖ ثطٚظ )یب تطاوٓ 

                                                           
1. measure of risk 
1. cumulative incidence 
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بٞسٜ ثطٚظ( ضا ٔی تٛاٖ ٔحبؾجٝ وطز وٝ زض آٖ، ٔرطج وؿط حبنُ خٕغ ٚاحسٞبی ظٔب٘ی اؾت وٝ ٞط فطز زض ٔؼطو ذغط ثٛزٜ ٚ ٔك

 ؾبَ ثیبٖ ٔی قٛز. -ٔبٜ یب فطز  -ظٔبٖ ٔی ٘بٔٙس ٚ اغّت ثطحؿت فطز  -قسٜ اؾت. ایٗ ضا فطز 

ؾبَ ثطاثط اؾت ثب یه فطز زض ٔؼطو ذغط وٝ ثٝ ٔست یه ؾبَ ٔكبٞسٜ قسٜ  -( ضا زض ٘ظط ثٍیطیٓ: ٞط فطز pyؾبَ ) -ثیبییس فطز 

فطز زض ٔؼطو ذغط  5ؾبَ ٔكبٞسٜ قسٜ یب  5ثبقس وٝ ثٝ ٔست  ؾبَ ٕٔىٗ اؾت یه فطز زض ٔؼطو ذغط -فطز  5اؾت. ٔٙظٛض اظ 

 ؾبَ ٔكبٞسٜ قسٜ ا٘س. 1ثبقٙس وٝ ثٝ ٔست 

قطوت وٙٙسٜ  5ؾبَ ٔغبِؼٝ، ٞط  5زض ٞط  . فطز ثطای وُ زٚضٜ ٔكبٞسٜ قسٜ ا٘س 5ؾبِٝ ضا زض ٘ظط ثٍیطیس وٝ زض آٖ  5یه ٔغبِؼٝ 

 ( ٚخٛز زاض٘س. pyؾبَ ) -فطز  25ٔالحظٝ قسٜ ا٘س ٚ ِصا زض ٔدٕٛع 

 شیَع 

ػجبضت اؾت اظ تؼساز افطاز ٔجتالی ٔٛخٛز زض خٕؼیت زض ظٔبٖ ٔكرم، تمؿیٓ ثط تؼساز افطاز خٕؼیت زض آٖ ظٔبٖ، یؼٙی  18قیٛع

 ایٙىٝ چٝ ٘ؿجتی اظ خٕؼیت زض آٖ ظٔبٖ، ثٝ ثیٕبضی ٔجتال ٞؿتٙس؟

 ;  1000قیٛع زض 

ٔكرم ظٔبٖ زض خٕؼیت زض ٔٛخٛز ثیٕبضی ٔٛاضز تؼساز

تؼساز افطاز خٕؼیت زض ٕٞبٖ ظٔبٖ ٔكرم 
   1000 

ػیٙی زض تبضید ٔؼیٙی ثبقیٓ، ٔی تٛا٘یٓ ثٝ تٕبْ ذب٘ٝ ٞبی اٖ اختٕبع  ثطای ٔثبَ چٙب٘چٝ ٔبیُ ثٝ اعالع اظ قیٛع آضتطیت زض اختٕبع

زچبض آضتطیت ٞؿتٙس. ایٗ ػسز، ؾط ثع٘یٓ ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ ٔهبحجٝ ثب ٔؼبیٙٝ فیعیىی، ٔؼّْٛ وٙیٓ وٝ چٝ تؼساز اظ افطاز زض آٖ ضٚظ 

 نٛضت وؿط قیٛع اؾت. ٔرطج وؿط، خٕؼیت آٖ اختٕبع زض آٖ تبضید اؾت.

تفبٚت ٔیبٖ ثطٚظ ٚ قیٛع چیؿت؟ قیٛع ضا ٔی تٛاٖ ثطقی ٔمغؼی اظ خٕؼیت زض ٔمغؼی اظ ظٔبٖ زا٘ؿت وٝ ٔؼّْٛ ٔیىٙس زض آٖ 

تطتیت ٔؼّْٛ ٕ٘ی قٛز وٝ ثیٕبضی چٝ ٍٞٙبْ ضخ زازٜ اؾت. ثؼضی ٘یؿت. ِٚی ثٝ ایٗ  ٔمغغ چٝ وؿی ثیٕبض اؾت ٚ چٝ وؿی ثیٕبض

ؾبَ پیف.  20یب  10اظ افطاز ٕٔىٗ اؾت زیطٚظ ثٝ آضتطیت زچبض قسٜ ثبقٙس، ثؼضی ٞفتٝ پیف، ثؼضی ؾبَ پیف، ٚ ثؼضی زیٍط 

ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٕ٘ی زٞیٓ.  وٝ اختٕبػی ضا ثطای ثطآٚضز قیٛع یه ثیٕبضی ثطضؾی ٔیىٙیٓ، ػٕٛٔب ٔست ثیٕبضی ضا ثٙبثطایٗ ٍٞٙبٔی

ثٝ ایٗ تطتیت نٛضت وؿط قیٛع قبُٔ ٔرّٛعی اظ افطاز ٔجتال ثٝ ثیٕبضی ثب ٔست ٞبی ٔتفبٚت اؾت، ٚ ِصا قیٛع، یه قبذم ذغط 

ٔحؿٛة ٕ٘ی قٛز. اٌط ثرٛاٞیٓ ذغط ضا ا٘ساظٜ ٌیطی وٙیٓ، ثبیس اظ ثطٚظ اؾتفبزٜ وٙیٓ، چٖٛ ثطذالف قیٛع، ثطٚظ فمظ قبُٔ ٔٛاضز 

 س یب ضذسازٞب اؾت ٚ ٔست ظٔبٖ ٔكرهی زاضز وٝ عی آٖ ضذسازٞباتفبق افتبزٜ ا٘س.خسی

 :زض ازثیبت پعقىی ٚ ؾالٔت ػٕٛٔی، وّٕٝ قیٛع اغّت ثٝ زٚ قىُ ثىبض ضفتٝ اؾت

 ایٗ ٕٞبٖ وبضثطزی اؾت وٝ پیكتط تٛضیح زازیٓ.  -. قیٛع ثیٕبضی زض ِحظٝ ای اظ ظٔبٖ 19قیٛع ِحظٝ ای

ؾبِٝ، ثٝ  5افطازی وٝ زض لؿٕتی اظ یه زٚضٜ ظٔب٘ی ٔؼیٗ، ٔثال یه ٔبٜ ثب یه ؾبَ تمٛیٕی یب یه زٚضٜ قیٛع زٚضٜ ای. تؼساز 

ثیٕبضی ٔجتال ثٛزٜ ا٘س. ثؼضی اظ افطاز ٕٔىٗ اؾت عی ایٗ ٔست ثٝ ثیٕبضی زچبض قسٜ ثبقٙس، ٚ ثطذی زیٍط ٕٔىٗ اؾت اظ لجُ ثٝ 

ج قسٜ ثبقٙس. ٘ىتٝ ٟٔٓ ایٗ اؾت وٝ ٞط فطزی وٝ زض نٛضت وؿط ٔحبؾجٝ ایٗ ثیٕبضی ٔجتال ثٛزٜ ٚ زض ایٗ ٔست فٛت وطزٜ یب ػال

 قسٜ ثبقس، زض لؿٕتی اظ ایٗ زٚضٜ ظٔب٘ی ٔكرم ثٝ ثیٕبضی ٔجتال ثٛزٜ اؾت.

 ٔثبَ ٞبیی اظ قیٛع ِحظٝ ای ٚ قیٛع زٚضٜ ای ٚ ثطٚظ تدٕؼی زض ٔغبِؼبت ٔهبحجٝ ای زض ٔٛضز آؾٓ

                                                           
2. prevalence 
1.  point prevalence 
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قیٛع، یىی اظ قبذم ٞبی ٔفیس ٚ ٟٔٓ ثبض ثیٕبضی زض اختٕبع اؾت. ثطای ٔثبَ، چٝ تؼساز اظ ٔطزْ اختٕبع زچبض آضتطیت ٞؿتٙس؟ 

ضٔبٍ٘بٜ الظْ زاضیٓ چٝ ٘ٛع ذسٔبت ٘ٛتٛا٘ی الظْ زاضیٓ، ٚ ثٝ ایٗ اعالػبت ٔی تٛا٘س ثٝ ٔب وٕه وٙس وٝ ٔؼّْٛ وٙیٓ ٔثال چٝ تؼساز ز

چٝ تؼساز ٚ چٝ ٘ٛع افطاز ٔترهم زض ظٔیٙٝ ٞبی ٔطثٛط ثٝ ؾالٔتی احتیبج زاضیٓ. ثٙبثطایٗ قیٛع ثطای ثط٘بٔٝ ضیعی ذسٔبت 

ضا عطاحی وٙیٓ ٚ تغییطاتی ضا  ؾالٔتی ثب اضظـ اؾت. ٍٞٙبٔی وٝ اظ قیٛع اؾتفبزٜ ٔیىٙیٓ، لهس زاضیٓ ثط٘بٔٝ ٞبی ٔطثٛط ثٝ آیٙسٜ

وٝ احتٕبال زض ثبض ثیٕبضی ضخ ذٛاٞٙس زاز پیف ثیٙی ٕ٘بییٓ. ٔغ اِٛنف اٌط ثرٛاٞیٓ ػّت یب ؾجت قٙبؾی ثیٕبضی ضا خؿتدٛ وٙیٓ، 

 .یٓثبیس ضاثغٝ ٔیبٖ یه ٔٛاخٟٝ ٚ ذغط ثیٕبضی ضا ثطضؾی ٕ٘بییٓ، ٚ ثطای ضؾیسٖ ثٝ ایٗ ٔٙظٛض، ثٝ ٔیعاٖ ٞبی ثطٚظ احتیبج زاض

ٔیبٖ ثطٚظ ٚ قیٛع ضاثغٝ ٟٕٔی ٚخٛز زاضز: زض یه ٚضؼیت ثبثت ٚ یىٙٛاذت وٝ ٔیعاٖ ٞب تغییط ٕ٘ی وٙٙس ٚ ٟٔبخطت ثٝ زاذُ ثب 

 ٟٔبخطت ثٝ ذبضج ثطاثط اؾت، ٔؼبزِٝ ظیط ثطلطاض اؾت:

قیٛع ;ثطٚظ  ×ٔست ثیٕبضی   

ٔٛاضز ضٚی یه ٘مكٝ اؾت، ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ ٞط ٘مغٝ یىی اظ ضٚیىطزٞبی ٔغبِؼٝ تفبٚت ٞبی خغطافیبیی یب ٔىب٘ی ثطٚظ، تطؾیٓ 

 ٕ٘بیبٍ٘ط یه ٔٛضز ثبقس.

پسیسٜ ای اؾت وٝ زض ٘مكٝ ٞبی ٘مغٝ ای ثٝ چكٓ ٔی ذٛضز ٚ اغّت ٌعاضـ ٔی ٌطزز. افطاز قبوٗ زض یه اختٕبع ٕٔىٗ  20تدٕغ

، تدٕؼی اظ 22زض ٔبؾبچٛؾت 21ٚٚثطٖاؾت تدٕؼبت ظبٞطی ا ٔطي ٞبی ٘بقی اظ ؾطعبٖ ضا زض وٛزوبٖ ٌعاضـ وٙٙس. ثطای ٔثبَ، زض 

ٔٛاضز ِٛوٕی زض وٛزوبٖ ٌعاضـ قس ٚ آٖ ضا ثٝ آالیٙسٜ ٞبی نٙؼتی ٘ؿجت زاز٘س. ایٗ تدٕغ ثٝ البٔٝ زػٛا زض زازٌبٜ ٔٙدط قس. ثب 

 ایٗ حبَ ثؿیبضی اظ تدٕغ ٞبی ظبٞطی نطفب ٘بقی اظ تهبزف ٚ قب٘ؽ ٞؿتٙس.
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 هیز ٍ سایز شاخص ّای تاثیز تیواری. هزگ ٍ IIفصل چْارم: ٍقَع تیواری:

 قبذم ٞبی ٔطي ٚ ٔیط

ٔیعاٖ ٔطي ٘بقی اظ ؾطعبٖ ٔؼسٜ ثٝ ٘حٛ چكٍٕیطی وبٞف یبفتٝ اؾت، ٌطچٝ ٕ٘تٛا٘یٓ تٛخیٝ زلیمی ثطای ایٗ وبٞف ثیبٚضیٓ. 

قسٜ اؾت وٝ ایٗ وبٞف ٔی تٛا٘س ٘تیدٝ افعایف زؾتطؾی ثٝ ؾطزؾبظی ثبقس، وٝ ٘یبظ ثٝ زٚزی وطزٖ غصاٞب ضا وٕتط وطزٜ پیكٟٙبز 

اؾت ٚ اظ ایٗ عطیك ٔٛاخٟٝ ا٘ؿبٖ ثب ؾطعبٖ ظاٞبی تِٛیس قسٜ زض فطآیٙس زٚزی وطزٖ ضا ٘یع وبٞف زازٜ اؾت. ػّت احتٕبِی زیٍط، 

ػفٛ٘ت ٞبی ّٞیىٛثبوتطپیّٛضی ضا وبٞف زازٜ ثبقس )وٝ یىی اظ زالیُ ؾطعبٖ ٔؼسٜ ثٝ  اضتمبی ؾغح ثٟساقت اؾت وٝ قبیس ثطٚظ

 حؿبة ٔی آیس(. 

 2007تب ؾبَ  1990ؾبِیبٖ ٔتٕبزی، ٔطي ٚ ٔیط ٘بقی اظ ؾطعبٖ پؿتبٖ اؾبؾب زض ؾغح ثبثتی ثبلی ٔب٘سٜ ِٚی اظ اٚایُ زٞٝ  تب

پؿتبٖ ضا ٔغبِؼٝ وٙیٓ. ٔغ اِٛنف، چٙیٗ ٔغبِؼٝ ای آؾبٖ ٘یؿت،  وبٞف یبفتٝ اؾت، قبیس ثٟتط ثبقس وٝ تغییطات ثطٚظ ؾطعبٖ

چٖٛ ثب السأبت لبعؼی وٝ زض ظٔیٙٝ آٔٛظـ ػٕٛٔی ا٘دبْ قسٜ اؾت ٚ ظ٘بٖ ضا ثٝ ا٘دبْ ٔبٌٔٛطافی ٚ ٔؼبیٙٝ پؿتبٖ تٛؾظ ذٛز آٟ٘ب 

ىٝ تب چٙس ؾبَ پیف احتٕبال ایٗ تكٛیك ٔی وٙس، ثؿیبضی اظ ؾطعبٖ ٞبی پؿتبٖ ٕٔىٗ اؾت أطٚظٜ تكریم زازٜ قٛ٘س، زض حبِی

أط ٔیؿط ٘جٛز. ثب ایٗ حبَ قٛاٞس ٔٛخٛز حبوی اظ آ٘ٙس وٝ ثطٚظ ٚالؼی ؾطعبٖ پؿتبٖ ظ٘بٖ ثطای ؾبِٟبی ظیبزی ٕٔىٗ اؾت افعایف 

 .وبٞف یبفتٝ اؾت 2007تب  2001یبفتٝ ثبقس أب زض ؾبَ ٞبی 

ِیُ تكریم آٖ زض ٔطاحُ اثتسایی تط ثبقس. ٔطي ٚ ٔیط ٘بقی اظ ٔطي ٚ ٔیط ٘بقی اظ ؾطعبٖ ضحٓ وبٞف یبفتٝ اؾت وٝ قبیس ثٝ ز

ؾطعبٖ ضیٝ زض ظ٘بٖ ثیكتط قسٜ اؾت، ٚ ؾطعبٖ ضیٝ ثٝ ػٙٛاٖ ػبُٔ ٔطي ظ٘بٖ اظ ؾطعبٖ پؿتبٖ پیكی ٌطفتٝ اؾت. ثٝ ایٗ تطتیت 

طی ؾطعبٖ، وٝ یه ؾطعبٖ ضیٝ ػّت انّی ٔطي ٘بقی اظ ؾطعبٖ زض ظ٘بٖ اؾت؛ خبی ثؿی تأؾف اؾت وٝ یه ػّت لبثُ پیكٍی

ػبزت ذٛز ذٛاؾتٝ ٔطثٛط ثٝ ؾجه ظ٘سٌی )یؼٙی ٔهطف ؾیٍبض( آٖ ضا تؿطیغ وطزٜ اؾت، ثٝ ػّت انّی ٔطي ٘بقی اظ ؾطعبٖ زض 

 ظ٘بٖ ایبالت ٔتحسٜ تجسیُ قسٜ اؾت.

بضی لّجی ثؿیبض ؾبَ، ثیٕ 85ؾبٍِی اؾت، زض حبِی وٝ زض افطاز ٔؿٗ تط اظ  85ؾطعبٖ ؾطزؾتٝ ػُّ ٔطي زض ٔطزاٖ ٚ ظ٘بٖ لجُ اظ 

 ثیكتط اظ ؾطعبٖ ثبػث ٔطي ٔی قٛز. 

 23کشٌذگی

 ثبیس ثیٗ ٔیعاٖ ٔطي ٚ ٔیط ٚ وكٙسٌی افتطاق لبئُ قٛیٓ. وكٙسٌی ثٝ ایٗ تطتیجٕحبؾجٝ ٔی قٛز:

 وكٙسٌی )زض نس( ;

تؼساز افطاز فٛت وطزٜ زض ٔست ٔؼیٗ

پؽ اظ قطٚع یب تكریم ثیٕبضی

تؼساز افطاز ٔجتال ثٝ ایٗ ثیٕبضی ذبل
   100 

ذبنی تكریم زازٜ قسٜ اؾت ظطف ٔست ٔؼیٙی : تكریم ایٗ ثٝ ثیبٖ زیٍط، چٝ زضنسی اظ افطازی وٝ اثتالی آٟ٘ب ثٝ ثیٕبضی 

یب زاضیٓ اظ تبضید قطٚع ثیٕبضی ثٝ ػٙٛاٖ اثتسای زٚضٜ ٚ ٔكرم قسٜ زض نٛضت وؿط آ ثیٕبضی ٔی ٔیط٘س؟ )زض قطایظ آضٔب٘ی

ثؿیبضی اظ ثیٕبضی ٞب ثٝ تسضیح ٚ زض عی یه  |تبضید قطٚع ثیٕبضی اغّت زقٛاض اؾت، ظیطا  اؾتفبزٜ وٙیٓ. ٔؼٟصا، ظٔبٖ ٚاضز وطزٖ

ال٘ی ایدبز ٔی قٛ٘س. زض ٘تیدٝ، زض ثؿیبضی اظ ثیٕبضی ٞبی ٔٗ ثٝ ؾرتی ٔی تٛاٖ ثٝ زلت تؼییٗ وطز وٝ فطآیٙس عٛ زٚضٜ ظٔب٘ی

زچبض آضتطیت ٕ٘ی تٛا٘ٙس ثٝ ذبعط آٚض٘س وٝ زضز ٔفهُ آٟ٘ب  ثیٕبضی زض چٝ ٍٞٙبْ آغبظ قسٜ اؾت. ثطای ٔثبَ، ثؿیبضی اظ ثیٕبضاٖ

ثطای ٘رؿتیٗ ثبض زض چٝ ٍٞٙبْ آغبظ قسٜ اؾت. ِصا زض ػُٕ، ٔب اغّت اظ تبضید ٔغطح قسٖ تكریم ثیٕبضی ثٝ ػٙٛاٖ قبذهی 

                                                           
1. specific rate 
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ت ٔؿتٙس اظ ضٚی ٔساضن خبیٍعیٗ ثطای تبضید قطٚع ثیٕبضی اؾتفبزٜ ٔیىٙیٓ، ظیطا ٔؼٕٛال تبضید زلیك تكریم ضا ٔی تٛاٖ ثٝ نٛض

پعقىی ٔٛخٛز، ثٝ زؾت آٚضز. اٌط لطاض ثبقس اعالػبت ضا اظ افطاز پبؾد زٞٙسٜ وؿت وٙیٓ، تٛخٝ ثٝ ایٗ ٘ىتٝ ضطٚضی اؾت وٝ 

چٙب٘چٝ ثیٕبضی ٔٛضز٘ظط، ٘ٛػی ثیٕبضی ٚذیٓ ثبقس، تبضید ٔغطح قسٖ تكریم، تبضیری ثٛزٜ اؾت وٝ ظ٘سٌی فطز ضا تغییط زازٜ ٚ 

 أٛـ ٕ٘ی قٛز.ثٝ ؾِٟٛت فط

تفبٚت ثیٗ وكٙسٌی ٚ ٔیعاٖ ٔطي ٚ ٔیط چیؿت؟ زض ٔیعاٖ ٔطي ٚ ٔیط، ٔرطج وؿط ٕ٘بیبٍ٘ط وُ خٕؼیت زض ٔؼطو ذغط ٔطي 

٘بقی اظ ثیٕبضی اؾت، چٝ آٟ٘بیی وٝ ثٝ ثیٕبضی ٔجتال ٞؿتٙس ٚ چٝ آٟ٘بیی وٝ ٔجتال ٘یؿتٙس ِٚی زض ٔؼطو ذغط اثتال ثٝ ثیٕبضی 

وكٙسٌی، ٔرطج وؿط ٔحسٚز ثٝ وؿب٘ی اؾت وٝ اظ پیف ثٝ ثیٕبضی ٔجتال قسٜ ا٘س. ثٙبثطایٗ، وكٙسٌی یىی اظ لطاض زاض٘س(. ِىٗ زض 

قبذم ٞبی ؾٙدف قست ثیٕبضی اؾت. ٕٞچٙیٗ ٔی تٛاٖ آٖ ضا ثطای ؾٙدف فٛایس احتٕبِی زضٔبٖ ٞبی خسیس ثىبض ثطز: ٞط چٝ 

تٛخٝ ذٛاٞیس اؾت وٝ وكٙسٌی، ٔیعاٖ ٘جٛزٜ، ثّىٝ زضنس اؾت زضٔبٖ ثٟتط قٛز، ا٘تظبض ٔی ضٚز وٝ وكٙسٌی وبٞف پیسا وٙس )

 .)ٕٞب٘ٙس زضنسٞبی ٔطثٛط ثٝ ثیٕبضی(

 24هزگ ٍ هیز تٌاسثی

یىی زیٍط اظ قبذم ٞبی ؾٙدف ٔطي ٚ ٔیط، ٔطي ٚ ٔیط تٙبؾجی اؾت، وٝ یه ٔیعاٖ ٔحؿٛة ٕ٘ی قٛز. ٔطي ٚ ٔیط تٙبؾجی 

 ثٝ ایٗ قىُ تؼطیف ٔی قٛز: 2010ؾبَ ػطٚلی زض ایبالت ٔتحسٜ زض  –٘بقی اظ ثیٕبضی لّجی 

 )زضنس( ;  2010ػطٚلی زض ایبالت ٔتحسٜ زض ؾبَ  –ٔطي ٚ ٔیط تٙبؾجی ٘بقی اظ ثیٕبضی ٞبی لّجی 

ؼساز ٔطي ٞبی ٘بقی اظ ثیٕبضی ٞبی ت

2010ػطٚلی زض ایبالت ٔتحسٜ زض ؾبَ  -یلّج

2010وُ ٔطي ٞبی ایبالت ٔتحسٜ زض ؾبَ 
   100 

 ػطٚلی ثٛزٜ اؾت؟ -ٔطي ٞبی ضخ زازٜ زض ایبالت ٔتحسٜ، چٝ ٘ؿجتی ٘بقی اظ ثیٕبضی لّجی ثٝ ثیبٖ زیٍط، اظ تٕبْ

  25سالْای اس دست رفتِ سًذگی تالقَُ

، وبضثطز ضٚظافعٚ٘ی زض تؼییٗ  (YPLL) زض ؾبَ ٞبی اذیط، قبذم زیٍطی اظ ٔطي ٚٔیط، ثٝ ٘بْ ؾبِٟبی اظ زؾت ضفتٝ ظ٘سٌی ثبِمٜٛ

یىی اظ اثعاضٞبی ؾٙدف ٔطي ٚ ٔیط ظٚزضؼ یب ٔطي ظٚزٍٞٙبْ اؾت ایٗ ٔحبؾجٝ   YPLL.اؾت اِٚٛیت ٞبی ؾالٔتی پیسا وطزٜ

قبُٔ زٚ ٔطحّٝ اؾت: زض ٔطحّٝ اَٚ، ثٝ اظای ٞط یه اظ زالیُ ٔطي، ؾٗ ٞط یه اظ افطاز ٔتٛفی زض ٍٞٙبْ ٔطي ضا اظ یه ؾٗ ٔطي 

ؾبَ اؾت. ثٙبثطایٗ  75اظ پیف تؼییٗ قسٜ ٔؼٕٛال « اؾتب٘ساضز»اظ پیف تؼییٗ قسٜ وٓ ٔی وٙیٓ. زض ایبالت ٔتحسٜ، ایٗ ؾٗ 

ؾبٍِی فٛت  50(، ِٚی فطزی وٝ زض  1 - 75ؾبَ اظ ظ٘سٌی ضا اظ زؾت زازٜ اؾت )  74قیطذٛاضی وٝ زض یه ؾبٍِی ٔی ٔیطز 

اظ ظ٘سٌی (. ِصا ٞط چٝ ؾٗ ٚلٛع ٔطي پبییٗ تط ثبقس، ؾبَ ٞبی ثیكتطی 75-50ؾبَ اظ ظ٘سٌی ضا اظ زؾت زازٜ اؾت ) 25ٔیىٙس 

ثطای ٞط فطز ضا ثب ٞٓ خٕغ ٔیىٙیٓ تب ٔمساض « ؾبَ ٞبی اظ زؾت ضفتٝ ظ٘سٌی ثبِمٜٛ»ثبِمٜٛ اظ زؾت ذٛاٞٙس ضفت. زض ٔطحّٝ زْٚ، 

اؾتفبزٜ وطزٜ ا٘س، ثبیس ثٝ ایٗ ٘ىتٝ  YPLL ثطای ػّت اذتهبنی ٔطي ثٝ زؾت آیس. ٍٞٙبْ ثطضؾی ٌعاضـ ٞبیی وٝ اظ YPLL وُ

ٙسٜ چٝ پیف فطو ٞبیی ضا ثىبض ٌطفتٝ اؾت، ٘ظیط ؾٗ اؾتب٘ساضز اظ پیف تؼییٗ قسٜ ای وٝ ا٘تربة قسٜ ٟٔٓ تٛخٝ وٙیٓ وٝ ٘ٛیؿ

 .اؾت

ٔیعاٖ ٔطي ٚ ٔیط زض نٛضت ٚخٛز ایٗ زٚ قطط ثبظتبة ذٛثی اظ ٔیعاٖ ثطٚظ ذٛاٞس ثٛز: اَٚ ایٙىٝ ٔیعاٖ وكٙسٌی ثبال ثبقس )ٔثُ 

( وٛتبٜ ثبقس. تحت ایٗ قطایظ ٔطي ٚ ٔیط ٔؼیبض ذٛثی ثطای ؾٙدف ثطٚظ ٞبضی زضٔبٖ ٘كسٜ(، ٚ زْٚ ایٙىٝ ٔست ثیٕبضی )ثمب

                                                           
1. proportionate mortality 
2. years of potential life lost 
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ثیٕبضی اؾت ٚ ِصا ٔی تٛاٖ ثب آٖ ذغط ثیٕبض ضا ؾٙدیس. ثطای ٔثبَ، ؾطعبٖ ِٛظإِؼسٜ، خبیٍعیٗ ٔٙبؾجی ثطای ثطٚظ ایٗ ثیٕبضی 

ٔی وٙٙس. ػّت ظیطثٙبیی ٔطي عجك  آٖ ٞب وسٌصاضی 26اؾت. ثطاؾبؼ یه تٛافك ثیٗ إِّّی، ٔطي ٞب ضا ثط حؿت ػّت ظیطثٙبیی

ثیٕبضی یب آؾیجی وٝ آغبظٌط تٛاِی ضٚیسازٞبی آؾیت ظا ثبقس، ٚ ٔؿتمیٕب یب غیط ٔؿتمیٓ ٔٙدط ثٝ ٔطي قٛز، »تؼطیف ػجبضت اؾت اظ 

 «. یب قطایغی اظ ؾب٘حٝ یب ذكٛ٘ت وٝ آؾیت ٔطٌجبضی ایدبز وٙٙس

وٝ ٕٔىٗ اؾت ؾٟٓ وّی یه ػّت ٔفطٚو زض ٔطي ٔكرم ٘كٛز؛ ایٗ زازٜ ٞبی ٔطي ٚ ٔیط ػٕٛٔب ثٝ ٌٛ٘ٝ ای ٌعاضـ ٔی قٛ٘س 

 ٔؿئّٝ ٕٔىٗ اؾت زض ٔٛضز ثؼضی اظ ثیٕبضیٟب ثیكتط اظ ؾبیط آٟ٘ب نسق وٙس.

زازٜ ٞبی اضائٝ قسٜ زض ٌٛاٞی ٞبی فٛت زض وكٛض ٞب ٚ ٘ٛاحی ٔرتّف، ویفیت ٞبی ثؿیبض ٔتفبٚتی زاض٘س. ٔغبِؼبت ٔطثٛط ثٝ اػتجبض 

ٔمبیؿٝ آٟ٘ب ثب پطٚ٘سٜ ٞبی ثیٕبضؾتب٘ی ٚ اتٛپؿی ػٕٛٔب ثطای ثیٕبضی ٞبی ذبنی ٘ظیط ؾطعبٖ ٞب، ٘ؿجت ثٝ ٌٛاٞی ٞبی فٛت ٚ 

 ؾبیط ثیٕبضی ٞب ثیكتطی ضا ٘كبٖ ٔی زٞٙس.

 ا٘دبْ ٔی قٛز. 27(ICD« )عجمٝ ثٙسی ثیٗ إِّّی ثیٕبضی ٞب»وسٌصاضی ٔطي ٞب ثط اؾبؼ 

 هقایسِ هزگ ٍ هیز در جوعیت ّای هختلف

بضثطز ٞبی ٟٔٓ زازٜ ٞبی ٔطي ٚ ٔیط، ٔمبیؿٝ ٔیبٖ زٚ یب چٙس خٕؼیت یب یه خٕؼیت زض زٚضٜ ٞبی ظٔب٘ی ٔرتّف اؾت. یىی اظ و

ایٗ خٕؼیت ٞب ٕٔىٗ اؾت زض ثؿیبضی اظ ذهٛنیبت ٔٛثط ثط ٔطي ٚ ٔیط ثب یه زیٍط ٔتفبٚت ثبقٙس، وٝ اظ ٔیبٖ آٟ٘ب تٛضیغ ؾٙی 

ٟٓ تطیٗ ػبُٔ پیف ثیٙی ٔطي ٚ ٔیط اؾت ثٙبثطایٗ ثطای ٔمبیؿٝ ٔطي ٚ ٔیط زض ٟٔٓ تطیٗ ٚیػٌی اؾت زض ٚالغ ؾٗ ثٝ تٟٙبیی ٔ

 چٙیٗ خٕؼیت ٞبیی، ضٚـ ٞبی اثساع قسٜ ا٘س وٝ ثتٛاٖ ذهٛنیبت ٘ظیط ؾٗ ضا ثٝ ٘حٛ ٔٛثطی ثبثت ٍ٘ٝ زاقت.

ٔٛضز ٔمبیؿٝ اظ یه زض تغجیك ؾٙی ٔؿتمیٓ، ثٝ ٔٙظٛض حصف ٞط ٌٛ٘ٝ تبثیط ٘بقی اظ تفبٚت ٞبی ؾٙی ٔیبٖ زٚ یب چٙس خٕؼیت 

فطضی ضا زض ٘ظط ٔی ٌیطیٓ ٚ ثطای ٞط زٚ زٚضٜ اَٚ ٚ زْٚ ٔیعاٖ ٞبی « اؾتب٘ساضز»خٕؼیت اؾتب٘ساض اؾتفبزٜ ٔی قٛز یه خٕؼی 

ٔطي ٚ ٔیط اذتهبنی ؾٙی ضا زض آٖ خٕؼیت ٔحبؾجٝ ٔی وٙیٓ ثب ثىبض ثؿتٗ ٔیعاٖ ٞبی ٔطي ٚ ٔیط ٞط زٚ زٚضٜ زض یه خٕؼیت 

ٌٛ٘ٝ احتٕبَ ایٗ ضا وٝ تفبٚت ٞبی ٔكبٞسٜ قسٜ ٔطثٛط ثٝ تفبٚت ٞبی ؾٙی خٕؼیت ثبقٙس، اظ ثیٗ ٔی ثطیٓ )زض اؾتب٘ساضز ٚاحس ٞط 

ایٗ ٔثبَ، ٔب ثطای ایدبز خٕؼیت اؾتب٘ساض، خٕؼیت زٚضٜ ٞبی اَٚ ٚ زْٚ ضا ثب ٞٓ خٕغ وطزٜ ایٓ ِٚی ٞط خٕؼیتی ضا ٔیتٛاٖ ثٝ ایٗ 

 ٔٙظٛض ثٝ وبض ثطز(.

ٔیط اذتهبنی ؾٙی ثطای ٞط یه اظ ٌطٜٚ ٞبی ؾٙی خٕؼیت اؾتب٘ساضز، ٔی تٛا٘یٓ تؼساز ٔٛضز ا٘تظبض  ثب ٔحبؾجٝ ٔیعاٖ ٔطي ٚ

ٔطٌٟب ضا، زض نٛضتی وٝ ایٗ ٔیعاٟ٘ب اػٕبَ قٛ٘س، ثٝ زؾت آٚضیٓ. ؾپؽ ٔی تٛا٘یٓ تؼساز وُ ٔطٌٟبی ٔٛضز ا٘تظبض زض خٕؼیت 

ٚضٜ اَٚ ٚ ثبض زیٍط ثب اؾتفبزٜ اظ ٔیعاٖ ٞبی اذتهبنی ؾٙی زٚضٜ زْٚ، اؾتب٘ساضز ضا یىجبض ثب اؾتفبزٜ اظ ٔیعاٖ ٞبی اذتهبنی ؾٙی ز

ٔحبؾجٝ ٕ٘بییٓ. ثب تمؿیٓ وطزٖ ٞط یه اظ ایٗ زٚ تؼساز وُ ٔطي ٞبی ٔٛضز ا٘تظبض ثط تؼساز خٕؼیت اؾتب٘ساضز، ٔی تٛا٘یٓ ٔیعاٖ 

زٚضٜ اَٚ ٚ ٞٓ زض قطایغی ٘ظیط تدطثٝ ٔطي  ٔطي ٚٔیط ٔٛضز ا٘تظبض خٕؼیت اؾتب٘ساضز ضا، ٞٓ زض قطایغی ٔكبثٝ تدطثٝ ٔطي ٚ ٔیط

ٚ ٔیط زٚضٜ زْٚ، ثٝ زؾت آٚضیٓ. ایٟٙب ضا ٔیعاٟ٘بی تغجیك قسٜ ؾٙی ٔی ٘بٔٙس، وٝ وبٞف ٔكبٞسٜ قسٜ زض ٔیعاٖ ٞبی اذتهبنی 

 ز.ؾٙی ضا ثٝ قىُ ٔٙبؾجی ٘كبٖ ٔی زٞٙس. زض ایٗ قطایظ، اثط ٔطثٛط ثٝ ػبُٔ تفبٚت زض تطویت ؾٙی خٕؼیت اظ ثیٗ ٔی ضٚ

ظ تغجیك ٔؿتمیٓ ٕٞب٘ب ٔمبیؿٝ حسالُ زٚ خٕؼیت ٔرتّف ٚ زض ٍٞٙبٔی اؾت وٝ تٕبیُ زاضیٓ تأثیط احتٕبِی ػبّٔی ٔؼیٗ اٞسف 

)ٔب٘ٙس ؾٗ( ثط ضٚی ٔیعاٟ٘بی ٔمبیؿٝ قسٜ ضا حصف وٙیٓ. ثٝ ذبعط زاقتٗ ایٗ ٘ىتٝ زض شٞٗ ٟٔٓ اؾت وٝ ٔیعاٖ ٞبی تغجیك قسٜ، 

ٔمبیؿٝ قسٜ ٘یؿتٙس، ظیطا ثٝ ا٘تربة خٕؼیت اؾتب٘ساضزی ثؿتٍی زاض٘س وٝ ثطای ا٘دبْ تغجیك خٕؼیتٟبی  زض« ٚالؼی»ٔیعاٖ ٞبی 

ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔی ٌیطز. ٔؼٟصا، تغجیك ٔؿتمیٓ، اثعاض ثؿیبض ٔفیسی ثطای ا٘دبْ چٙیٗ ٔمبیؿٝ ٞبیی ثٝ قٕبض ٔی ضٚز؛ زض 

 .ٛاضٜ اظ تغجیك ٔؿتمیٓ )ٔب٘ٙس تغجیك ؾتی( اؾتفبزٜ ٔی قٛزحمیمت، زض ٍٞٙبْ ٔمبیؿٝ ٔیعاٟ٘ب زض خٕؼیت ٞبی ٔرتّف، تمطیجب ٕٞ

                                                           
1. underlying cause 
1. International Classification of Diseases 
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  (28تطثیق سٌی غیزهستقین )ًسثت ّای استاًذارد شذُ هزگ ٍهیز

تغجیك ؾٙی غیطٔؿتمیٓ اغّت ٍٞٙبٔی ثىبض ٔی ضٚز وٝ تؼساز ٔطٌٟب زض ٞط الیٝ اذتهبنی ؾٙی ٔؼّْٛ ٘جبقس. ٕٞچٙیٗ ثطای 

غّی زاقتٝ ا٘س ثىبض ٔی ضٚز: آیب افطازی وٝ زض نٙبیغ ذبنی ٔثُ ٔؼبزٖ یب ؾبذتٕبٖ ٔغبِؼٝ ٔطي ٚ ٔیط زض خٕؼیتی وٝ ٔٛاخٟٝ ق

ٕٞبٖ ؾٗ زض خٕؼیت ػبزی زاض٘س؟ آیب ایٗ ٔكبغُ ثب ذغط اضبفٝ ای ٕٞطاٜ  ؾبظی وبض ٔی وٙٙس، ٔطي ٚٔیطی ثبالتط اظ افطازی ثب

 ٞؿتٙس؟

ٔیعاٖ ٔٛضز ا٘تظبض زض خٕؼیت ٔكبثٟی اؾت وٝ ثٝ ٔؼس٘ىبضی  ثطای پبؾد ثٝ ایٗ ؾؤاَ وٝ آیب ٔطي ٚٔیط وبضٌطاٖ ٔؼسٖ ثبالتط اظ

اقتغبَ ٘ساض٘س، ثبیس ٔیعاٖ ٞبی اذتهبنی ؾٙی چٙیٗ خٕؼیت قٙبذتٝ قسٜ ای ضا )ٔثُ تٕبْ ٔطزاٖ زض ٕٞیٗ ؾٙیٗ( زض ٞط یه اظ 

ٌطٜٚ ٞبی ؾٙی خٕؼیت ٌطٜٚ ٞبی ؾٙی خٕؼیت ٔٛضز ٘ظط اػٕبَ وٙیٓ. ثٝ ایٗ تطتیت تؼساز ٔطٌٟبی ٔٛضز ا٘تظبض زض ٞط یه اظ 

ٔٛضز ٘ظط زض قطایغی ثٝ زؾت ٔی آیس وٝ ایٗ خٕؼیت، ٔطي ٚٔیطی ٔكبثٝ ثب خٕؼیت قٙبذتٝ قسٜ ضا تدطثٝ وطزٜ ثبقس. ثٙبثطایٗ 

ثطای ٞط یه اظ ٌطٜٚ ٞبی ؾٙی، تؼساز ٔطي ٞبی ٔٛضز ا٘تظبض ٔحبؾجٝ ٔی قٛز، ٚ خٕغ وُ ایٗ ٔمبزیط ٘یع ثٝ زؾت ٔی آیس. تؼساز 

زض ٚالغ زض آٖ خٕؼیت ٔكبٞسٜ قسٜ اؾت ٘یع ٔحبؾجٝ ٚ خٕغ وُ آٟ٘ب ثٝ زؾت ٔی آیس. ؾپؽ ٘ؿجت تؼساز وُ ٔطٌٟبیی وٝ 

ٔطٌٟبیی وٝ زض ٚالغ ٔكبٞسٜ قسٜ ا٘س، ثٝ تؼساز وُ ٔطي ٞبی ٔٛضز ا٘تظبض زض نٛضتی وٝ خٕؼیت ٔٛضز ٘ظط، ٔطي ٚ ٔیطی قجیٝ ثٝ 

 ( ٔی ٘بٔٙس.SMR٘ؿجت ضا ٘ؿجت اؾتب٘ساضز قسٜ ٔطي ٚ ٔیط ) زز. ایٗخٕؼیت قٙبذتٝ قسٜ ضا تدطثٝ وطزٜ ثبقس، ٔحبؾجٝ ٔی ٌط

SMR :ثٝ نٛضت ظیط تؼطیف ٔی قٛز 

     
 ٞبی ٔكبٞسٜ قسٜ زض ؾبَ ٔطي تؼساز

تؼساز ٔطي ٞبی ٔٛضز ا٘تظبض زض ؾبَ
 

 ویفیت ظ٘سٌی 

اوثط ثیٕبضی ٞب، تبثیطی فطاتط اظ ٔطي ٚ ٔیط ضا ثط ضٚی افطاز ٔجتال ٚاضز ٔی آٚض٘س. ثیٕبضی ٞبیی وٝ وكٙسٜ ٘جبقٙس، ٕٔىٗ اؾت ثب 

ٔؼِّٛیت ٞبی ٘بقی اظ ثیٕبضی ؾطچكٕٝ ٔی ٌیط٘س. ِصا زض ٘ظط ٌطفتٗ ض٘ح خؿٕب٘ی ٚ ضٚا٘ی لبثُ ٔالحظٝ ای ٕٞطاٜ ثبقٙس وٝ اظ 

تأثیط آٖ ثط ضٚی ویفیت ظ٘سٌی فطز ٔجتال، حبیع إٞیت اؾت، ٞط چٙس وٝ چٙیٗ قبذهٟبیی زض ٚالغ، تأثیط وّی ثیٕبضی ثطحؿت 

قبذم ٞبی ٚلٛع ثیٕبضی لّٕساز ٕ٘ی قٛ٘س. ثطای ٔثبَ، ٔی تٛاٖ ثطضؾی وطز وٝ آضتطیت زض ثیٕبضاٖ ٔجتال ثٝ آٖ، تب چٝ حس ٔی 

ظز. اٌطچٝ اذتالف ٘ظطات لبثُ ٔالحظٝ ای زضثبضٜ ایٗ ٔٛضٛع ٚخٛز تٛا٘س ا٘دبْ فؼبِیت ٞبی ظ٘سٌی ضٚظٔطٜ ضا زض آ٘بٖ ٔحسٚز ؾب

ٔٙبؾت تطیٗ ٚ ٔؼتجط تطیٗ قبذهٟبی ویفیت ظ٘سٌی وسأٟب ٞؿتٙس، ِٚی ٘ٛػی تٛافك ٍٕٞب٘ی ثط ؾط ایٗ ٘ىتٝ ٚخٛز زاضز  زاضز وٝ

ثطای ٌطٚٞی اظ ثیٕبضاٖ اؾتفبزٜ وٝ ثٝ عٛض ٔٙغمی، ٔی تٛاٖ اظ چٙیٗ قبذهٟبیی خٟت عطح ضیعی ثط٘بٔٝ ٞبی زضٔب٘ی وٛتبٜ ٔست 

وطز. چٙیٗ ثیٕبضا٘ی ضا ٔی تٛاٖ زض عَٛ چٙس ٔبٜ اضظیبثی وطز تب ثتٛاٖ اثطات زضٔبٖ ضا ثط ضٚی ویفیت ظ٘سٌی وٝ ذٛزقبٖ ٌعاضـ 

ٔطالجت ٞبی ثٟساقتی ٘یع  ٔی وٙٙس، تؼییٗ وطز. اظ قبذم ٞبی ویفیت ظ٘سٌی ثطای تؼییٗ اِٚٛیت ٞبی ٔطثٛط ثٝ ٔٙبثغ ٔحسٚز

اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. اٌطچٝ تؼییٗ اِٚٛیت ثطای ٔٙبثغ ٔطالجت ٞبی ثٟساقتی، اغّت ثطاؾبؼ زازٜ ٞبی ٔطي ٚ ٔیط نٛضت ٔی پصیطز، 

ِٚی زض ایٗ ضاؾتب ثبیس ویفیت ظ٘سٌی ضا ٘یع ٔس٘ظط لطاض زاز، ظیطا ثؿیبضی اظ ثیٕبضی ٞب، ٔعٔٗ ثٛزٜ ٚ حیبت ضا ثٝ ذغط ٕ٘ی ا٘ساظ٘س، 

ا٘ی زض ؾبِیبٖ ٔتٕبزی ٕٞطاٜ ثبقٙس. ثیٕبضاٖ ٔرتّف ثؿتٝ ثٝ قغُ ٚ ؾبیط فؼبِیت ٞب، قرهیت ٞب، ظٔیٙٝ ِٚی ٕٔىٗ اؾت ثب ٘بتٛ

ٞبی فطٍٞٙی، تحهیالت، ٚ اضظقٟبی اذاللی ذٛز، ٕٔىٗ اؾت إٞیت ٔتفبٚتی ثطای قبذم ٞبی ٔرتّف ویفیت ظ٘سٌی لبئُ 

ؼتجطی وٝ ثطای زؾتیبثی ثٝ زازٜ ٞبی تغجیمی زض ثیٕبضاٖ ثبقٙس. زض ٘تیدٝ، ا٘ساظٜ ٌیطی ویفیت ظ٘سٌی ٚ اثساع قبذم ٞبی ٔ

  .ٔرتّف ٚ خٕؼیتٟبی ٔرتّف، ٔفیس ثبقٙس، ٕٞچٙبٖ چبِف ٞبی ٟٕٔی ثٝ قٕبض ٔی ضٚ٘س

                                                           
1. indirect age adjustment (Standardized Mortality Ratios) 
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 تزسین تار تیواری در آیٌذُ 

ثٛز وٝ اظ زازٜ  یىی اظ وبضثطزٞبی خبِت تٛخٝ ٚ اضظقٕٙس زازٜ ٞبی وٙٛ٘ی ثطای پیف ثیٙی تبثیط ثیٕبضی زض آیٙسٜ، اضظیبثی خبٔؼی

 1990ٞبی وٙٛ٘ی ٔطثٛط ثٝ ٔطي ٚ ٔیط ٚ ٘بتٛا٘ی ٘بقی اظ ثیٕبضی ٞب، آؾیجٟبء ٚ ػٛأُ ذغطؾبظ ثطای تٕبْ ٘ٛاحی خٟبٖ زض ؾبَ 

ا٘دبْ قس ٚ ٞسفف، ػالٜٚ  29«ثبض خٟب٘ی ثیٕبضی»٘یع تطؾیٓ ٌطزیس. ایٗ ٔغبِؼٝ ثب ػٙٛاٖ  2020ا٘دبْ قس، ٚ چكٓ ا٘ساظ آٖ تب ؾبَ 

ثبض »تؼساز ٔطٌٟب، ثطضؾی تبثیط ٔطي ظٚزضؼ ٚ ٘بتٛا٘ی ثط خٕؼیت ٚ تطویت ایٗ زٚ ثٝ قىُ قبذم ٚاحسی ثٛز وٝ ثتٛا٘س ثط تؼییٗ 

٘بْ زاضز، ٚ ػجبضت  30(DALYضا ثغٛضوّی ثیبٖ وٙس. قبذهی وٝ ثطای ایٗ ٔغبِؼٝ اثساع قس، ؾبِٟبی ظ٘سٌی ثب ٘بتٛا٘ی )« ثیٕبضی

زِیُ ٔطي ظٚزٍٞٙبْ ٚ ؾبَ ٞبی ظ٘سٌی ثب ٘بتٛا٘ی ثب قست ٚ ٔست ٔكرم. ثٙبثطایٗ یه اؾت اظ ؾبَ ٞبی اظ زؾت ضفتٝ ظ٘سٌی ثٝ 

DAY ِٓٔتٛؾظ ٘كبٖ ٔیسٞس. زض ایٙدب ٘یع إٞیت ثیٕبضیٟبی غیطٔؿطی ٘ظیط ثیٕبضی  ثطاثط ثب یه ؾبَ اظ زؾت ضفتٝ ظ٘سٌی ؾب

 .ٞبی ضٚا٘ی ٚ آؾیت ٞب ثٝ ٘حٛ ثبضظی ٔكٟٛز اؾت

، ثیٕبضی ٞبی 2020اتفبق ٔی افتس، ثٝ ٘حٛی وٝ تب ؾبَ  3 31«ٌصاض اپیسٔیِٛٛغیه»ؾطاؾط خٟبٖ، ٘ٛػی ثب افعایف ؾٗ خٕؼیت زض 

 اظ وٕتط أطٚظٜ حبِیىٝ زض زاز، ذٛاٞٙس اذتهبل ذٛز ثٝ تٛؾؼٝ حبَ زض وكٛضٞبی زض ضا ٔطٌٟب تٕبْ اظ :70غیطٔؿطی احتٕبال 

 .قٛ٘س ٔی قبُٔ ضا ٞب ٔطي اظ ٘یٕی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Global Burden of Disease 
2. Disability-Adjusted Life Year 
3. epidemiologic transition 
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 پٌجن: سٌجش اعتثار ٍ پایایی آسهَى ّای تشخیصی ٍ غزتالگزیفصل 

  32غطثبٍِطی یاػتجبض آظٖٔٛ ٞب

یه آظٖٔٛ ػجبضت اؾت اظ تٛا٘بیی آٖ زض تٕیع ٔیبٖ فطزی وٝ ٔجتُ اثٝ ثیٕبضی ٘یؿت. اػتجبض زاضای زٚ ِٔٛفٝ اؾت:  33اػتجبض

آظٖٔٛ عجك تؼطیف ػجبضت اؾت اظ تٛا٘بیی آظٖٔٛ زض قٙبؾبیی نحیح افطازی وٝ ثٝ ثیٕبضی ٔیتال  34حؿبؾیت ٚ ٚیػٌی. حؿبؾیت

 ٞؿتٙس. 

 آظٖٔٛ ػجبضت اؾت اظ تٛا٘بیی آظٖٔٛ زض قٙبؾبیی نحیح افطازی وٝ ثٝ ثیٕبضی ٔجتال ٘یؿتٙس. 35ٚیػٌی

 استفادُ اس آسهَى ّای هتعذد 

ض پی ثب ٕٞعٔبٖ زض ٌطٚٞی اظ افطاز ا٘دبْ قٛ٘س. ٘تبیح ایٗ ضٚیىطزٞب زض ایٗ اغّت ٕٔىٗ اؾت چٙس آظٖٔٛ غطثبٍِطی ثٝ قىُ پی ز

 .ثرف تكطیح قسٜ ا٘س

  36آسهَى هتَالی )دٍ هزحلِ ای(

زض غطثبٍِطی ٔتٛاِی یب زٚ ٔطحّٝ ای، ػٕٛٔب یه آظٖٔٛ وٝ ٞعیٙٝ وٕتطی زاضز، وٕتط تٟبخٕی اؾت، یب زضزؾط ٚ ٘بضاحتی وٕتطی 

قٛز، ٚ وؿب٘ی وٝ ٘تیدٝ ایٗ آظٖٔٛ زض آٟ٘ب ٔثجت ٔی قٛز، ٔدسزا ثطای آظٔبیف ثؼسی، وٝ پطٞعیٙٝ تط اؾت، زاضز، اثتسا ا٘دبْ ٔی 

تٟبخٕی تط اؾت، یب زضزؾط ٚ ٘بضاحتی ثیكتطی ثٝ ٕٞطاٜ زاضز، ٚ ٕٔىٗ اؾت حؿبؾیت ٚ ٚیػٌی ثیكتطی زاقتٝ ثبقس، فطاذٛا٘سٜ ٔی 

فمظ وؿب٘ی وٝ ٘تیدٝ آظٔبیف اِٚیٝ قبٖ ٔثجت قسٜ اؾت ثطای آظٔبیف زْٚ قٛ٘س. ایٗ وبض ثب ایٗ أیس ا٘دبْ ٔی قٛز وٝ اٌط 

 .فطاذٛا٘سٜ قٛ٘س، ٔكىُ ٘تبیح ٔثجت وبشة وبٞف ذٛاٞس یبفت

 37ظٔبٖ  ظٖٔٛ ٞٓآ

 20: ٘فطی، قیٛع ثیٕبضی ٔؼیٙی 1000حبَ ثیبییس وبضثطز آظٖٔٛ ٞبی ٕٞعٔبٖ ضا ثطضؾی وٙیٓ. فطو وٙیٓ وٝ زض یه خٕؼیت 

٘فطی  200٘فط ثٝ ایٗ ثیٕبضی ٔجتال ٞؿتٙس ِٚی ٕ٘یسا٘یٓ وٝ ایٗ افطاز چٝ وؿب٘ی ٞؿتٙس. ثٝ ٔٙظٛض قٙبؾبیی  200اؾت. ثٙبثطایٗ 

ثطای ایٗ ثیٕبضی غطثبٍِطی  A ٚ B آظٔبیف 2٘فطی ضا ثب اؾتفبزٜ ٕٞعٔبٖ اظ  1000وٝ ثٝ ایٗ ثیٕبضی ٔجتال ٞؿتٙس، ٔب ایٗ خٕؼیت 

 :ٗ زٚ آظٔبیف ثٝ لطاض ظیط اؾتٔیىٙیٓ. فطو وٙیٓ وٝ حؿبؾیت ٚ ٚیػٌی ای

 Bآظٔبیف                                                   Aآظٔبیف 

 % ; حؿبؾیت90% ; حؿبؾیت                                   80

 % ; ٚیػٌی90% ; ٚیػٌی                                          60

 A ٚ B ٍٞٙبٔی وٝ زض آظٖٔٛ»آظٖٔٛ ٕٞعٔبٖ اِٚیٗ ؾؤاِی وٝ اظ ذٛز ٔی پطؾیٓ ایٗ اؾت وٝ حؿبؾیت ذبِم ثب اؾتفبزٜ اظ زٚ 

ثطای ایٙىٝ فطزی زاضای ٘تیدٝ ٔثجت تّمی قٛز ٚ زض نٛضت وؿط « ضاٞٓ ظٔبٖ ثىبض ٔی ثطیٓ، حؿبؾیت ذبِم چمسض ذٛاٞس ثٛز؟

یب ٞط زٚی آٟ٘ب ٘تیدٝ ٔثجت زاقتٝ  Bیب  Aٚ اظٖٔٛ ٕٞعٔبٖ ٌٙدب٘سٜ قٛز، ٔی ثبیؿت زض یىی اظ ز حؿبؾیت ذبِم ثطای زٚ آظٖٔٛ

 ثبقس.

                                                           
4. validity of screening tests 
5. validity 
6. sensitivity 
1. specificity 
2. sequential (tow-stage) testing 
3. simultaneous testing 
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 8D - 5قىُ                                                        8E-5 ُقى                      

 ٘فطی 200 اظ: وٙیٓ ثطضؾی اؾت :80ضا وٝ حؿبؾیت آٖ  Aثطای ٔحبؾجٝ حؿبؾیت ذبِم، اثتسا ثیبییس ٘تبیح غطثبٍِطی ثب آظٖٔٛ 

طی ٘ف 200 ٕ٘بیبٍ٘ط ثیضی ،5-88 قىُ زض(. 5-3 خسَٚ) زاقت ذٛاٞٙس ٔثجت ٘تیدٝ آظٔبیف 160 ٞؿتٙس، ٔجتال ثیٕبضی ثٝ وٝ

 .اؾت وٝ ثٝ ثیٕبضی ٔجتال ٞؿتٙس

زض آٟ٘ب ٔثجت  Aثٝ ٔٙظٛض ٔحبؾجٝ نٛضت وؿط حؿبؾیت ذبِم، ٕ٘ی تٛا٘یٓ فمظ اظ حبنُ خٕغ تؼساز افطازی وٝ ٘تیدٝ آظٔبیف 

زض آٟ٘ب ٔثجت قسٜ اؾت اؾتفبزٜ وٙیٓ، چٖٛ زض ثؼضی اظ افطاز ٘تیدٝ ٞط زٚی ایٗ  Bقسٜ اؾت ٚ افطازی وٝ ٘تیدٝ آظٔبیف 

آظٔبیف ٞب ٔثجت قسٜ اؾت. ایٗ افطاز زض قىُ ثب ٘بحیٝ ٞٓ پٛقبٖ زض زایطٜ ٘كبٖ زازٜ قسٜ ا٘س، ٚ ٔب ٕ٘ی ذٛاٞیٓ وٝ ایٗ افطاز ضا 

(. چغٛض ٔی تٛا٘یٓ ٔؼّْٛ وٙیٓ وٝ زض چٝ تؼسازی اظ افطاز ٘تیدٝ ٞط زٚ آظٔبیف ٔثجت قسٜ 8D - 5ٓ )قىُ زٚ ثبض حؿبة وٙی

 اؾت؟

 ٘فطی 200 اظ :80حؿبؾیت زاضز ٚ ِصا  A ،:80آظٔبیف 

 اظ 90:اؾت. ثٙبثطایٗ  B ،:90٘فط( ثب ٘تیدٝ ٔثجت قٙبؾبیی ٔی وٙس. حؿبؾیت آظٔبیف  160ضا وٝ ٔجتال ثٝ ثیٕبضی ٞؿتٙس )

٘فط( ثب ٘تیدٝ ٔثجت قٙبؾبیی ٔی وٙس. ثٙبثطایٗ ٍٞٙبٔی وٝ  144قٙبؾبیی قسٜ ثٛز٘س ) A آظٔبیف ثب وٝ ضا ٘فطی 160 ٕٞبٖ

 (8E-5 ُ٘فط زض ٞط زٚ آظٔبیف ٘تیدٝ ٔثجت ذٛاٞٙس زاقت )قى 144ٕٞعٔبٖ ثىبض ٔی ضٚ٘س،  A  ٚBآظٔبیكٟبی 

٘فط اظ  144٘فط اظ ٔجتالیبٖ ثٝ ثیٕبضی ضا ثب ٘تیدٝ ٔثجت نحیح قٙبؾبیی ٔی وٙس. اظ آ٘دب وٝ  A ،160ثٝ ذبعط ثیبٚضیس وٝ آظٔبیف 

 ثغٛض نحیح قٙبؾبیی قسٜ ا٘س. A٘فط، فمظ ثب آظٔبیف  16، یب 160-144ایٗ افطاز ثب ٞط زٚ آظٔبیف قٙبؾبیی قسٜ ا٘س، 

٘فط اظ ایٗ افطاز ثب ٞط  144ثجت نحیح قٙبؾبیی وطزٜ اؾت. چٖٛ فطز ٔجتال ثٝ ثیٕبضی ضا ثب ٘تیدٝ ٔ 200٘فط اظ  B ،180آظٔبیف 

 زٚی ایٗ آظٔبیف ٞب قٙبؾبیی قسٜ ا٘س،
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زیسٜ ٔی قٛز،  9F-5ثغٛض نحیح قٙبؾبیی قسٜ ا٘س. ثٙبثطایٗ ٕٞبٖ عٛض وٝ زض قىُ  B٘فط، فمظ ثب آظٔبیف  36، یب  144 - 180

 ثطاثط اؾت ثب: A  ٚBحؿبؾیت ذبِم ثب اؾتفبزٜ ٕٞعٔبٖ اظ زیسْ آظٔبیكٟبی 

         

   
  
   

   
     

 

 هقایسِ آسهَى ّای ّوشهاى ٍ هتَالی 

زض قطایظ ثبِیٙی غبِجب آظٔبیف ٞبی ٔتؼسزی ٕٞعٔبٖ ثب یىسیٍط ا٘دبْ ٔی قٛ٘س. ثطای ٔثبَ، ثیٕبضی وٝ زض ثیٕبضؾتبٖ پصیطـ ٔی 

ٔرتّف قٛز. ٍٞٙبٔی وٝ آظٔبیف ٞبی ٔتؼسزی ٕٞعٔبٖ  قٛز ٕٔىٗ اؾت زض ظٔبٖ پصیطـ ّٔعْ ثٝ ا٘دبْ ٔدٕٛػٝ ای اظ آظٔبیكبت

ا٘دبْ ٔی قٛ٘س تب ثیٕبضی ذبنی ضا قٙبؾبیی وٙٙس، زض نٛضتی وٝ ٘تبیح یه یب چٙس ٔٛضز اظ ایٗ آظٔبیف ٞب ٔثجت قٛز، ػٕٛٔب فطز 

ٝ تٕبْ آظٔبیكبت اٚ تّمی ٔیىٙٙس وٝ ٘تید« ٔٙفی»تّمی ٔی وٙٙس، ٚ ٘تیدٝ آظٔبیف فطز ضا زض نٛضتی « ٔثجت»ضا زاضای ٘تیدٝ 

آظٔبیف  ٔٙفی ثبقس. اثطات ایٗ ضٚیىطز ثط حؿبؾیت ٚ ٚیػٌی، ثب آ٘چٝ وٝ اظ آظٔبیف ٞبی ٔتٛاِی حبنُ ٔی قٛز، ٔتفبٚت اؾت. زض

ٞبی ٔتٛاِی، ٍٞٙبٔی وٝ ٔب افطازی ضا وٝ ٘تیدٝ آظٔبیف اَٚ آٟ٘ب ٔثجت اؾت ٔدسزا آظٔبیف ٔیىٙیٓ، حؿبؾیت ذبِم وبٞف پیسا 

ٌی ذبِم ثیكتط ٔی قٛز. زض آظٔبیكٟبی ٕٞعٔبٖ، ٞط فطزی وٝ ٘تیدٝ یه یب چٙس آظٔبیف اٚ ٔثجت قٛز، ٔثجت تّمی ٔیىٙس ٚ ٚیػ

حؿبؾیت ذبِم افعایف پیسا ٔیىٙس. ِىٗ ثطای ایٙىٝ فطزی ٔٙفی تّمی قٛز، ثبیس ٘تیدٝ تٕبْ آظٔبیكبت اٚ ٔٙفی  ذٛاٞس قس، ٚ ِصا

 ت.ثبقس. زض ٘تیدٝ، ٚیػٌی ذبِم وبٞف ذٛاٞس یبف

٘تیدٝ اظٔبیف  ثغٛض ذالنٝ، ٕٞبٖ عٛض وٝ پیف اظ ایٗ زیسیٓ، ٍٞٙبٔی وٝ زض آظٔبیف ثٝ نٛضت ٔتٛاِی ثىبض ٔی ضٚ٘س ٚ وؿب٘ی وٝ

اَٚ آٟ٘ب ٔثجت قسٜ اؾت ثطای آظٔبیف زْٚ فطاذٛا٘سٜ ٔی قٛ٘س، زض ٔمبیؿٝ ثب ظٔب٘ی وٝ ٞط یه اظ ایٗ آظٔبیكٟب ثٝ تٟٙبیی ا٘دبْ ٔی 

بٞف پیسا ٔی وٙس، ِٚی ٚیػٌی ذبِم ثیكتط ٔی قٛز. ِٚی ٍٞٙبٔی وٝ زض اظٔبیف ثغٛض ٕٞعٔبٖ ثىبض ٔی قٛ٘س، حؿبؾیت ذبِم و

 ضٚ٘س، زض ٔمبیؿٝ ثب ا٘دبْ ٞط یه اظ ایٗ آظٔبیف ٞب ثٝ تٟٙبیی، حؿبؾیت ذبِم افعایف ٚ ٚیػٌی ذبِم وبٞف پیسا ٔی وٙس.

ٞب ثٝ نٛضت ٔتٛاِی یب ٕٞعٔبٖ، غبِجب ٞٓ ثٝ اٞساف اظٔبیف ثؿتٍی  ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ ٘تبیح، تهٕیٓ ٌیطی زض ٔٛضز ثىبض ثطزٖ آظٔبیف

زاضز، ٔثال ایٙىٝ آیب آظٔبیف ثطای غطثبٍِطی ا٘دبْ ٔی قٛز یب ثطای ٔمبنس تكریهی، ٚ ٞٓ ثٝ ٔالحظبت ػّٕی ٔطتجظ ثب قطایغی وٝ 

تٟبخٕی ثٛزٖ ٞط یه اظ آظٔبیف ٞب ٚ اظٔبیف زض آٖ ا٘دبْ ٔی قٛز، ٘ظیط عَٛ ٔست ثؿتطی زض ثیٕبضؾتبٖ، ٞعیٙٝ ٞب، ٚ ٔیعاٖ 

 ٕٞچٙیٗ ٌؿتطزٌی پٛقف ثیٕٝ قرم ثبِث.

قبُٔ قطح حبَ، ٔؼبیٙٝ فیعیىی، ثطضؾی ٞبی آظٔبیكٍبٞی، پطتٍٛ٘بضی،  -ٕٞٝ آظٖٔٛ ٞبیی وٝ پعقه ا٘دبْ ٔیسٞس 

ی قٛ٘س. آ٘چٝ وٝ پعقه پؽ ثطای تمٛیت تٛا٘بیی پعقه زض ضؾیسٖ ثٝ تكریم نحیح ا٘دبْ ٔ -اِىتطٚوبضزیٌٛطاْ، ٚ ؾبیط السأبت 

اٌط ٘تیدٝ ایٗ آظٔبیف ٔثجت قٛز، احتٕبَ ایٙىٝ فطز ثٝ »اظ زضذٛاؾت یه آظٔبیف ثطای ثیٕبض ٔی ذٛاٞس ثسا٘س ایٗ اؾت وٝ: 

 «ثیٕبضی ٔجتال ثبقس چمسض اؾت؟

ظـ اذجبضی تحت تبثیط زٚ ثطذالف حؿبؾیت ٚ ٚیػٌی آظٖٔٛ، وٝ ٔی تٛاٖ آٟ٘ب ضا اظ ٔكرهبت آظٔبیف ٔٛضز اؾتفبزٜ لّٕساز وطز، اض

 ػبُٔ اؾت: قیٛع ثیٕبضی زض خٕؼیت ٔٛضز آظٔبیف، ٚ اٌط ثیٕبضی ٘بقبیغ ثبقس، ٚیػٌی آظٔبیف ٔٛضز اؾتفبزٜ.
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 طزح هطالعِ ّن گزٍّی : ششنفصل 

ؾپؽ ٞط زٚ  ٞی اظ افطاز فبلس ٔٛاخٟٝ ضا ا٘تربة ٔی وٙس ٚٚاخٟٝ یبفتٝ ٚ ٌطظ افطاز ٔٛ، پػٚٞكٍط ٌطٚٞی ا38زض ٔغبِؼٝ ٞٓ ٌطٚٞی

 .ٌطٜٚ ضا پیٍیطی ٔی وٙس تب ثطٚظ ثیٕبضی یب ٔیعاٖ ٔطي ٘بقی اظ ثیٕبضی ضا زض ایٗ زٚ ٌطٜٚ ٔمبیؿٝ ٕ٘بیس

 
ثطای ؾبزٜ تط قسٖ قىُ ٞب زض ایٙدب ٞط ثبض فمظ زٚ چٝ طٜٚ ثبقس، ٌطثیف اظ زٚ ٌایٗ عطح ٔی تٛا٘س قبُٔ  

  زاضیٓ وٝ ٘ؿجت ثطٚظ ثیٕبضی زض ٌطٜٚ زاضایثبقس، ا٘تظبض ٚخٛز زاقتٝ  . زٜ ٔی قٛ٘سیف زابٜٚ ٌٕ٘ط

 سپس پی گیری کنیذ تا معلوم شود که                                         

 چه تعذاد به بیماری          چه تعذادی به بیماری                                                                                                

 تعذاد کل                  میسان بروز بیماری          مبتال نمی شونذ              مبتال می شونذ                                                                                                   

                                  a                                       b                          a+bافراد دارای مواجهه                                                                          

   
 

 ابتذا انتخاب کنیذ     

                                 c                                       d                           a+d                                        افراد فاقذ مواجهه                                  

   
 

 ٔٛاخٟٝ )ثطٚظ زض ٌطٜٚ زاضای ٔٛاخٟٝ( ثیكتط اظ ٘ؿجت ثطٚظ ثیٕبضی زض ٌطٜٚ فبلس ٔٛاخٟٝ )ثطٚظ زض ٌطٜٚ فبلس ٔٛاخٟٝ( ثبقس.

زیسٜ ٔی قٛ٘س. اثتسا ثب یه ٌطٜٚ زاضای ٔٛاخٟٝ ٚ یه ٌطٜٚ فبلس ٔٛاخٟٝ قطٚع ٔی وٙیٓ. اظ ٔیبٖ  9-1ٔحبؾجبت ٔطثٛعٝ زض خسَٚ 

ضخ ٕ٘ی زٞس. ثٙبثطایٗ ثطٚظ ثیٕبضی زض افطاز  b ضخ ٔیسٞس ِٚی زض افطاز aوٝ زاضای ٔٛاخٟٝ ثٛزٜ ا٘س، ثیٕبضی زض افطاز  a + bافطاز 
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ٔكبٞسٜ وطز. زض ایٗ ٔغبِؼٝ ٍٕٞطٚٞی،  9-2وبضثطز ایٗ ٔحبؾجبت ضا ٔی تٛاٖ زض یه ٔثبَ فطضی اظ ٔغبِؼٝ ٞٓ ٌطٚٞی زض خسَٚ 

ی ٔٛاخٟٝ( ٚ ٘فط ؾیٍبضی )زاضا 3000(، یه ٌطٜٚ قبُٔ CHDثطای تحمیك زض ٔٛضز اضتجبط ؾیٍبضوكیسٖ ثب ثیٕبضی وطٚ٘طی لّت )

فطز غیطؾیٍبضی )فبلس ٔٛاخٟٝ(، وٝ زض اثتسا ٞط زٚ ػبضی اظ ثیٕبضی لّجی ثٛز٘س، ا٘تربة قس٘س. ٞط زٚ ٌطٜٚ  5000ٌطٜٚ زیٍط قبُٔ 

٘فط اظ  87٘فط اظ ؾیٍبضی ٞب ٚ  84زض  CHDزض ٞط زٚ ٌطٜٚ ٔمبیؿٝ قس.  CHDپیٍیطی قس٘س، ٚ ثطٚظ  CHDاظ ٘ظط ثطٚظ 

 اؾت. 1000/174ٚ زض غیطؾیٍبضی ٞب  1000/280زض ؾیٍبضی ٞب  CHDزاز. زض ٘تیدٝ، ثطٚظ  غیطؾیٍبضی ٞب ضخ

 

                                                           
1. cohort study 



نخبگان فرهنگ گستر  پسشکی گروه آموزشی خذمات تخصصی مرکس  

 22  رد قانونی داردرداشت و کپی برداری از مطالب پیگکلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه ب

 

 هقایسِ هطالعات ّن گزٍّی تا کارآسهایی ّای تصادفی شذُ 

زض ایٙدب قبیؿتٝ اؾت وٝ ٔمبیؿٝ ای ٔیبٖ ٔغبِؼٝ ٞٓ ٌطٚٞی ٔكبٞسٜ ای وٝ پیف اظ ایٗ تكطیح قس، ثب عطح وبضآظٔبیی تهبزفی 

 (.9-3قطح زازٜ قس، ا٘دبْ زٞیٓ )قىُ  8ٚ  7ٌطٚٞی تدطثی وٝ لجال زض فهُ ٞبی قسٜ )ٞٓ 

 
ٞط زٚ ٘ٛع ایٗ ٔغبِؼبت، ٌطٜٚ ٞبی زاضای ٔٛاخٟٝ ضا ثب ٌطٜٚ ٞبی فبلس ٔٛاخٟٝ )یب یه ٌطٜٚ زاضای ٔٛاخٟٝ ٔؼیٗ ضا ثب ٌطٜٚ زیٍطی 

اذاللی ٚ زالیُ زیٍط ٕ٘ی تٛا٘یٓ افطاز ضا ثٝ قىُ تهبزفی ثطای  وٝ ٔٛاخٟٝ ٔتفبٚتی زاضز( ٔمبیؿٝ ٔی وٙٙس. اظ آ٘دب وٝ ثٙب ثٝ زالیُ

، زض اوثط وبضآظٔبیی ٞبی (زضیبفت ٔبزٜ ای وٝ ٔضط لّٕساز قسٜ اؾت ٌطٜٚ ثٙسی وٙیٓ )٘ظیط ٔٛازی وٝ احتٕبال ؾطعب٘عا ٞؿتٙس

ٝ زضثبضٜ ؾجت قٙبؾی تحمیك قبُٔ یه زضٔبٖ یب الساْ پیكٍیطا٘ٝ اؾت. ِٚی زض ٔغبِؼبت ٍٕٞطٚٞی و «ٔٛاخٟٝ»تهبزفی قسٜ، 

 ٔٛاخٟٝ غبِجب ثب یه ٔبزٜ احتٕبال ؾٕی یب ؾطعب٘عا اؾت. ٔیىٙٙس،
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نخبگان فرهنگ گستر  پسشکی گروه آموزشی خذمات تخصصی مرکس  

 23  رد قانونی داردرداشت و کپی برداری از مطالب پیگکلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه ب

زض تفؿیط یبفتٝ ٞبی ٔغبِؼٝ إٞیت حیبتی زاضز. زض یه ٔغبِؼٝ تهبزفی  -تفبٚت ٔیبٖ ایٗ زٚ عطح ٚخٛز یب فمساٖ تهبزفی ؾبظی 

كسٜ، ٍٞٙبٔی وٝ ضاثغٝ یه ٔٛاخٟٝ ٚ یه ثیٕبضی ضا ٔكبٞسٜ ٔیىٙیٓ، ٕ٘ی تٛا٘یٓ ثب لبعؼیت ثٝ ایٗ ؾؤاَ پبؾد زٞیٓ وٝ آیب ایٗ ٘

ٕٞطاٞی ٘بقی اظ فمساٖ تهبزفی ؾبظی افطاز ثطای ٔٛاخٟٝ ٔٛضز ٘ظط اؾت یب ذیط؛ قبیس ایٗ ذٛز ٔٛاخٟٝ ٘یؿت وٝ ثب ثیٕبضی اضتجبط 

ظ ػٛأّی اؾت وٝ ٔٙدط ثٝ ٔٛاخٟٝ افطاز ٔی قٛ٘س. ثطای ٔثبَ، اٌط ٔؼّْٛ قٛز وٝ ذغط یه ثیٕبضی زض زاضز، ثّىٝ اضتجبط ٘بقی ا

وبضٌطاٖ وبضذب٘ٝ ٔؼیٙی افعایف یبفتٝ اؾت، ٚ اٌط وبضٌطاٖ ایٗ وبضذب٘ٝ ػٕستب زض ٘بحیٝ ٔؼیٙی ظ٘سٌی ٔیىٙٙس، افعایف ذغط ثیٕبضی 

آٟ٘ب اضتجبعی  ایٗ وبضٌطاٖ ٔطتجظ اؾت، ٚ ٕٔىٗ اؾت ثب قغُ یب ٔحُ وبضٔی تٛا٘س ٘تیدٝ ٔٛاخٟٝ ای ثبقس وٝ ثب ٔحُ ظ٘سٌی 

 ٘ساقتٝ ثبقس.

 

 اًتخاب جوعیت ّای هطالعِ

ٚیػٌی اؾبؾی زض عطاحی ٔغبِؼبت ٞٓ ٌطٚٞی، ٔمبیؿٝ پی آٔسٞب زض ٌطٜٚ زاضای ٔٛاخٟٝ ثب ٌطٜٚ فبلس ٔٛاخٟٝ اؾت )یب ٌطٚٞی وٝ  

 زاضز: آٖ ٚیػٌی اؾت(. زٚ ضاٜ انّی ثطای ایدبز چٙیٗ ٌطٜٚ ٞبیی ٚخٛززاضای ٚیػٌی ٔؼیٙی اؾت ثب ٌطٚٞی وٝ فبلس 

ٔغبِؼٝ ضا  ٔٛاخٟٝ )ٔثُ ٍٕٞطٟٚٞبی زاضای ٔٛاخٟٝ قغّی( خٕؼیت . ٔی تٛا٘یٓ ثب ا٘تربة ٌطٜٚ ٞب ثطاؾبؼ زاقتٗ یب ٘ساقت1ٗ

 (. 9-4ایدبز وٙیٓ )قىُ 

 قٙبؾبیی آٟ٘ب ٔٛاخٟٝ ایٙىٝ اظ لجُ یب قٛ٘س ٔٛاخٟٝ زاضای آٖ اػضبی . یب ٔی تٛا٘یٓ خٕؼیت ٔؼیٙی ضا، لجُ اظ ایٙىٝ ٞیچ یه اظ2

 اظ ٚ( ٔمیٓ افطاز اختٕبع وٙیٓ ٔثُ ا٘تربة ٘ساض٘س اضتجبط ٔٛاخٟٝ ثب وٝ ػٛأّی ثطاؾبؼ ضا خٕؼیت تٛا٘یٓ ٔی. وٙیٓ ا٘تربة قٛز،

 ایٗ ٘تبیح اظ اؾتفبزٜ ثب. زٞیٓ ا٘دبْ آٟ٘ب ٕٞٝ ثطای ضا زیٍطی ٞبی ؾٙدف یب ذٖٛ آظٔبیف یب ثٍیطیٓ، حبَ قطح خٕؼیت ایٗ وُ

 ٞبی ٚیػٌی وٝ افطازی ثٝ یب) ٔٛاخٟٝ فبلس ٚ ٔٛاخٟٝ زاضای ٞبی ٌطٜٚ ثٝ ضا ثحث ٔٛضز خٕؼیت تٛاٖ ٔی آظٔبیكبت، یب حبِٟب قطح

 .قس ا٘دبْ 39«فطأیٍٟٙبْ زض ٔغبِؼٝ وٝ آ٘چٝ ٘ظیط وطز، ثٙسی تمؿیٓ( ٘ساض٘س وٝ آٟ٘ب ٚ زاض٘س ضا ٔؼیٙی ظیؿتی

زض ٔغبِؼبت ٞٓ ٌطٚٞی ثبیس ٔٙتظط ثٕب٘یٓ تب پیأٔسی زض خٕؼیت ٔٛضز ٔغبِؼٝ ضخ زٞس ٚ ِصا ایٗ ٔغبِؼبت غبِجب ثٝ زٚضٜ پیٍیطی 

عٛال٘ی ٔستی ٘یبظ زاض٘س ٚ ایٗ زٚضٜ ثبیس آٖ لسض عٛال٘ی ثبقس وٝ ضٚیسازٞب )پی آٔسٞب( ثطٚظ وٙٙس. ٍٞٙبٔی وٝ اظ ضٚیىطز زْٚ 

ٔٛاخٟٝ  -آٖ خٕؼیت ٔغبِؼٝ ثطاؾبؼ ٚیػٌیٟبیی وٝ ثب ٔٛاخٟٝ ٔٛضز ٘ظط اضتجبط ٘ساض٘س ا٘تربة ٔی قٛز اؾتفبزٜ ٔی قٛز . وٝ زض 

ٔٛضز٘ظط ٕٔىٗ اؾت تب ٔستی ضخ ٘سٞس، ٚ حتی ٕٔىٗ اؾت تب ؾبَ ٞب پؽ اظ ٔكرم قسٖ خٕؼیت ٔغبِؼٝ ٘یع ایٗ ٔٛاخٟٝ اتفبق 

عٛال٘ی تط اؾت. تٛخٝ زاقتٝ ثبقیس وٝ زض ٞط زٚی  اظ ضٚیىطز اَٚ ٘یع٘یبفتس. ثٙبثطایٗ ٔست الظْ ثطای پیٍیطی زض ضٚیىطز زْٚ حتی 

 ایٗ ضٚیىطزٞب، عطح ٔغبِؼٝ اؾبؾب یىی اؾت: ٔب افطاز زاضای ٔٛاخٟٝ ضا ثب افطاز فبلس ٔٛاخٟٝ ٔمبیؿٝ ٔی وٙیٓ. 

طای ٔست عٛال٘ی پیٍیطی ٔكىُ ػٕسٜ عطح ٞٓ ٌطٚٞی وٝ پیكتط ٘یع ثٝ آٖ اقبضٜ قس ایٗ اؾت وٝ غبِجب ثبیس خٕؼیت ٔغبِؼٝ ضا ث

وطز تب ٔؼّْٛ قٛز وٝ آیب پی آٔس ٔٛضز ٘ظط ثطٚظ ٔی وٙس یب ذیط. ثطای ٔثبَ، یه ٔغبِؼٝ فطضی ضا زض ٘ظط ثٍیطیس وٝ زض آٖ ضاثغٝ 

ؾبَ ثؼس،  10ؾیٍبض وكیسٖ ثب ؾطعبٖ ضیٝ ثطضؾی ٔی قٛز. اثتسا خٕؼیتی اظ زا٘ف آٔٛظاٖ زثؿتب٘ی ضا ا٘تربة ٚ پیٍیطی ٔیىٙیٓ؛ 

ٍبٔی وٝ ایٗ زا٘ف آٔٛظاٖ ثٝ ؾٗ ٘ٛخٛا٘ی ٔی ضؾٙس، آٟ٘بیی ضا وٝ ؾیٍبض ٔی وكٙس ٚ آٟ٘بیی ضا وٝ ٕ٘یىكٙس قٙبؾبیی ٔی ٞٙ

وٙیٓ. ؾپؽ ٞط زٚ ٌطٜٚ ضا پیٍیطی ٔیىٙیٓ )ؾیٍبضی ٞب ٚ غیطؾیٍبضیٟب( تب ثجیٙیٓ وسأیه اظ آٟ٘ب ثٝ ؾطعبٖ ضیٝ زچبض ٔی قٛ٘س ٚ 

(. اظ آ٘دب وٝ فبنّٝ ظٔب٘ی ٔیبٖ 9-6قطٚع وطزٜ ایٓ )قىُ  2012ایٗ ٔغبِؼٝ ضا زض ؾبَ وسأیه زچبض ٕ٘ی قٛ٘س. فطو وٙیس 

 ؾبَ اؾت، ٚضؼیت ٔٛاخٟٝ 10قٙبؾبیی وٛزوبٖ زثؿتب٘ی تب تؼییٗ ٚضؼیت ؾیٍبضوكیسٖ آٟ٘ب زض زٚضاٖ ٘ٛخٛا٘ی یب زا٘كدٛیی 

ساف ایٗ ٔثبَ ثیبییس فطو وٙیٓ وٝ زٚضٜ ٟ٘فتٝ ٔكرم ٘رٛاٞس قس. ثطای تأٔیٗ اٞ 2022ؾیٍبضی یب غیط ؾیٍبضی ثٛزٖ( تب ؾبَ )

                                                           
1. Framingham 



نخبگان فرهنگ گستر  پسشکی گروه آموزشی خذمات تخصصی مرکس  

 24  رد قانونی داردرداشت و کپی برداری از مطالب پیگکلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه ب

 2022ؾبَ پؽ اظ آٖ، یؼٙی تب ؾبَ  10ؾبَ عَٛ ٔی وكس. ثطٚظ ؾطعبٖ ضیٝ ٘یع تب  10اظ قطٚع ؾیٍبضوكیسٖ تب ثطٚظ ؾطعبٖ ضیٝ 

 ٔكرم ٘رٛاٞس قس.

 .ٔبٖ ثب ٔغبِؼٝ عِٛی اؾتایٗ ٘ٛع عطح ٔغبِؼٝ ضا ٔغبِؼٝ ٞٓ ٌطٚٞی آیٙسٜ ٍ٘ط ٔی ٘بٔٙس )اؾبٔی زیٍط آٖ ٞٓ ٌطٚٞی ٞٓ ظ

ؾبَ عَٛ ٔی  20ایٗ ضٚیىطز چٝ ٔكىّی زاضز؟ ٔكىُ ایٙدب اؾت وٝ، ٕٞبٖ عٛض وٝ قطح زازٜ قس، وبُٔ قسٖ ایٗ ٔغبِؼٝ الالُ  

وكس. زض ٘تیدٝ ٕٔىٗ اؾت ٔكىالت ٔتؼسزی ضخ زٞٙس. اٌط وؿی آٖ لسض ذٛـ قب٘ؽ ثبقس وٝ ثتٛا٘س ثٛزخٝ ای ثطای تحمیمبتف 

ؾبَ ترهیم پیسا ٔیىٙس. ثٝ ػالٜٚ، ثب ٔغبِؼٝ ای چٙیٗ عٛال٘ی ٔست، ایٗ احتٕبَ  5تب  3ایٗ ثٛزخٝ حساوثط ثطای  ثٍیطز، ٔؼٕٛال

ٚخٛز زاضز وٝ افطاز ٔٛضز ٔغبِؼٝ ثیكتط اظ پػٚٞكٍط ػٕط وٙٙس، یب الالُ ایٗ وٝ پػٚٞكٍط تب ا٘تٟبی ٔغبِؼٝ ظ٘سٜ ٕ٘ب٘س. ثب تٛخٝ ثٝ 

 .ٍ٘ط غبِت ثطای ٔحممیٙی وٝ لهس ا٘دبْ پػٚٞكٟبی خسیسی ضا زاض٘س خصاة ٘یؿت ایٗ ٘ىبت، ٔغبِؼٝ ٞٓ ٌطٚٞی آیٙسٜ

قطٚع ٔیىٙیٓ، ِٚی ایٗ ثبض پی ٔی ثطیٓ وٝ یه فٟطؾت لسیٕی اظ ٔكرهبت  2012فطو وٙیس وٝ ثبظ ٞٓ ٔغبِؼٝ ٔبٖ ضا اظ ؾبَ 

ظ ٘ظط ػبزت ؾیٍبضوكیسٖ ٔٛضز ثطضؾی لطاض ا 2002ؾبَ  زض اختٕبع ٔب ٚخٛز زاضز، ٚ ایٗ افطاز زض 1992وٛزوبٖ زثؿتب٘ی اظ ؾبَ 

، ٔی تٛا٘یٓ تؼییٗ وٙیٓ وٝ زض ایٗ خٕؼیت، چٝ وؿب٘ی زچبض ؾطعبٖ ضیٝ 2012ٌطفتٝ ا٘س. ثب اؾتفبزٜ اظ ایٗ ٔٙبثغ زازٜ ٞب زض ؾبَ 

یٙسٜ ٍ٘ط غیطٞٓ قسٜ ا٘س ٚ چٝ وؿب٘ی ٘كسٜ ا٘س. ایٗ ٔغبِؼٝ ضا ٞٓ ٌطٚٞی ٌصقتٝ ٍ٘ط یب ٔغبِؼٝ ٞٓ ٌطٚٞی تبضیری )یب ٔغبِؼٝ آ

 ظٔبٖ( ٔی ٘بٔٙس.

 1948ػطٚلی اؾت وٝ زض ؾبَ  -زض ٔٛضز ثیٕبضی لّجی  40یىی اظ ٟٔٓ تطیٗ ٚ ٔؼطٚفتطیٗ ٔغبِؼبت ٍٕٞطٚٞی، ٔغبِؼٝ فطأیٍٟٙبْ

  .قطٚع قس

٘بتبَ )لجُ اظ اٌط ٔغبِؼٝ ٞٓ ٌطٚٞی اظ ثسٚ تِٛس قطٚع قٛز ٚ ؾپؽ پیٍیطی ازأٝ پیسا وٙس. زازٜ ٞبی ٔطثٛط ثٝ ٔٛاخٟٝ ٞبی پطٜ 

تِٛس( فمظ ثٝ قىُ ٌصقتٝ ٍ٘ط ٚ اظ عطیك ٔهبحجٝ ٚ ٔساضن ثجت قسٜ لبثُ زؾتطؾی ذٛاٞٙس ثٛز. ثٙبثطایٗ ثؼضی اظ ٔغبِؼبت ٞٓ 

 .ٌطٚٞی اظ زٚضٜ پطٜ ٘بتبَ ٚ اِٚیٗ ثبضی وٝ حبٍّٔی تكریم زازٜ قسٜ قطٚع قسٜ ا٘س

هطا٘ٝ تأویس ٔیىٙس وٝ ٍٕٞطٜٚ ثبیس زض ظٔبٖ ِمبح تكىیُ قٛز ٚ تب ٔ 41ایتٖٛ ٔغبِؼٝ ٞٓ ٌطٚٞی ضا تب چٝ ٔست ثبیس پیٍیطی وطز؟

زٚضاٖ ثعضٌؿبِی یب تب ٍٞٙبْ ٔطي پیٍیطی قٛز. ایٗ ضٚیىطز ثٝ آظٔبیف فطضیٝ ثبضوط زض ٔٛضز ضیكٝ ٞبی اِٚیٝ ثؿیبضی اظ ثیٕبضی 

ثعضي، ایٗ اؾت وٝ پؽ اظ تكىیُ یىی اظ ٔكىالت انّی زض ٔٛضز پیٍیطی زضاظ ٔست ٞٓ ٌطٜٚ ٞبی  . وٕه ٔی وٙس ٞبی ٔعٔٗ

ٍٕٞطٜٚ ٚ ٌصقت چٙس ؾبَ اظ پیٍیطی آٖ، فطضیٝ ٞبیی وٝ زض اثتسا ٔٙدط ثٝ تكىیُ ٍٕٞطٜٚ قسٜ ثٛز٘س ٕٔىٗ اؾت إٞیت یب 

ٔٙبؾجت ذٛز ضا اظ زؾت ثسٞٙس، چٖٛ زا٘ف ٔب اظ ؾالٔتی ٚ ػّْٛ ثب ٌصقت ظٔبٖ تغییط ٔی وٙس. ثٝ ػالٜٚ، زا٘ؿتٝ ٞبی خسیس ٔٙدط 

طح ؾؤاالت ٚ فطضیٝ ٞبی خسیسی ٔی قٛز وٝ پیف ثیٙی آٟ٘ب اظ اثتسای قطٚع ٔغبِؼٝ ٕٔىٗ ٘جٛز؛ ثٙبثطایٗ زازٜ ٞبی ٔطثٛط ثٝ ثٝ ع

ٔتغیطٞبی الظْ ثطای آظٔبیف ایٗ فطضیٝ ٞبی خسیس ٚ پبؾد ثٝ ؾؤاالت تبظٜ ای وٝ ٔغطح قسٜ ا٘س، ٕٔىٗ اؾت زض زازٜ ٞبیی وٝ اظ 

 .ساقتٝ ثبقساثتسا خٕغ آٚضی قسٜ ا٘س ٚخٛز ٘

 ّای تالقَُ در هطالعات ّن گزٍّی 42سَگزایی

 ؟ ثٝ عٛض ضایح اظ زٚ زؾتٝ ػٕسٜ اؾتفبزٜ ٔی قٛز: ؾٌٛطایی زض ا٘تربة ، ٚ ؾٌٛطایی اعالػبت

 سَگزایی ّایی در اًتخاب 

                                                           
1. Framingham study 
1. Eaton 
2. biases 

 



نخبگان فرهنگ گستر  پسشکی گروه آموزشی خذمات تخصصی مرکس  

 25  رد قانونی داردرداشت و کپی برداری از مطالب پیگکلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه ب

ٕٞبٖ عٛض وٝ زض ضاثغٝ ثب وبض آظٔبیی ٞبی تهبزفی قسٜ شوط قس، ػسْ ٔكبضوت ٚ ػسْ پبؾد زٞی ٔی تٛا٘ٙس ؾجت ایدبز 

ؾٌٛطاییٟبی ػٕسٜ ای قٛ٘س وٝ ثٝ ٘ٛثٝ ذٛز ٔی تٛا٘ٙس ٔٛخت پیچیسٜ قسٖ تفؿیط یبفتٝ ٞبی ٔغبِؼٝ قٛ٘س. ثٝ ٕٞیٗ تطتیت، لغغ 

پیٍیطی افطاز زچبض ثیٕبضی ٔٛضز٘ظط، ثٝ عٛض ٌعیٙكی لغغ قٛز، ٚ افطازی وٝ پیٍیطی  پیٍیطی ٘یع ٔی تٛا٘س ٔكىّی خسی ثبقس: اٌط

آٟ٘ب لغغ قسٜ، ثب افطازی وٝ پیٍیطی آٟ٘ب لغغ ٘كسٜ، ٔتفبٚت ثبقٙس، آٍ٘بٜ ٔیعاٖ ٞبی ثطٚظ ٔحبؾجٝ قسٜ زض ٌطٟٚٞبی ٔٛاخٟٝ یبفتٝ 

 ٚ ٔٛاخٟٝ ٘یبفتٝ، ٔكرهب ثٝ ؾرتی لبثُ تفؿیط ذٛاٞٙس ثٛز. 

 یی ّایی در اطالعات سَگزا

زاضای ٔٛاخٟٝ ثب افطاز فبلس ٔٛاخٟٝ تفبٚت زاقتٝ ثبقس، ٕٔىٗ اؾت ؾٌٛطایی  . اٌط ویفیت ٚ ٔمساض اعالػبت ثٝ زؾت آٔسٜ اظ افطاز2

ٌطٚٞی تبضیری، وٝ اعالػبت ضا اظ پطٚ٘سٜ ٞبی لسیٕی ثٝ زؾت ٔی  ٞٓ لبثُ ٔالحظٝ ای ضخ زٞس. ایٗ حبِت ٔرهٛنب زض ٔغبِؼبت

 . ٕٔىٗ اؾت ضخ زٞس آٚض٘س،

اظ افطاز تحت ٔغبِؼٝ ضخ زازٜ اؾت یب ٘ٝ، ثسا٘س وٝ ایٗ افطاز ٔٛاخٟٝ زاقتٝ ا٘س یب ٘ٝ، یه  ٞط زض ثیٕبضی ٔیىٙس تؼییٗ وٝ فطزی اٌط 

ٔصوٛض اظ فطضیٝ ٔٛضز آظٔبیف آٌبٜ ثبقس، لضبٚت اٚ زض ٔٛضز ثطٚظ ثیٕبضی ٕٔىٗ اؾت تحت تأثیط ایٗ اعالػبت زچبض  ٚ اٌط فطز

ؾٌٛطایی قٛز. ایٗ ٔكىُ ضا ٔی تٛاٖ ثبوٛضؾبظی )اؾتتبض( فطزی وٝ ثیٕبضی ضا ٔی ؾٙدس، ٚ ٕٞچٙیٗ ثب تؼییٗ ایٙىٝ آیب ایٗ فطز زض 

 افطاز تحت ٔغبِؼٝ آٌبٞی زاقتٝ یب ذیط، ثطعطف وطز. ٚالغ اظ ٚضؼیت ٔٛاخٟٝ

أثیط پیف پٙساقت ٞبی ذٛز ثبقٙس، ٕٔىٗ اؾت وٝ زازٜ ٞب ضا تحّیُ ٔی وٙٙس لٛیة تحت ت اٌط ٔترههیٗ اپیسٔیِٛٛغی ٚ آٔبض

ٔغبِؼٝ ٞٓ ٌطٚٞی ثب  ٘بذٛاؾتٝ ؾٌٛطاییٟبی ذٛز ضا زض تحّیُ ایٗ زازٜ ٞب ٚ زض تفؿیط ذٛز اظ یبفتٝ ٞبی ٔغبِؼٝ ٚاضز ٕ٘بیٙس.

. یٗ ٔیىٙیٓؾپؽ ٔیعاٖ ثطٚظ ثیٕبضی )ا٘ؿیسا٘ؽ( ضا زض ٞط زٚی ایٗ ٌطٜٚ ٞب تؼی قٙبؾبیی یه ٌطٜٚ فبلس ٔٛاخٟٝ قطٚع ٔی قٛز

اٌط ٔٛاخٟٝ ثب ثیٕبضی اضتجبط زاقتٝ ثبقس، ا٘تظبض زاضیٓ وٝ ٔیعاٖ ثطٚظ ثیٕبضی زض ٌطٜٚ زاضای ٔٛاخٟٝ ثیكتط اظ ایٗ ٔیعاٖ زض ٌطٜٚ 

 فبلس ٔٛاخٟٝ ثبقس.

ة اظ آ٘دب وٝ ٔغبِؼبت ٍٕٞطٚٞی غبِجأ قبُٔ پیٍیطی افطاز ثٝ ٔست عٛال٘ی ٞؿتٙس، ضٚیىطز ٞٓ ٌطٚٞی ٔرهٛنة ٍٞٙبٔی خصا

نٛضتی وٝ فبنّٝ ٔیبٖ  ذٛاٞس ثٛز وٝ ثتٛا٘یٓ ضیعـ خٕؼیت ٔغبِؼٝ )ذبضج قسٖ اظ پیٍیطی ضا ثٝ حسالُ ثطؾب٘یٓ. ثٙبثطایٗ زض

ٔٛاخٟٝ ٚ ثطٚظ ثیٕبضی وٛتبٜ ثبقس، ػٕٛٔب چٙیٗ ٔغبِؼبتی ضا ضاحت تط ٔی تٛاٖ ا٘دبْ زاز. ٕ٘ٛ٘ٝ ای اظ یه ٕٞطاٞی وٝ زض آٖ فبنّٝ 

آٔس وٛتبٜ اؾت، زض ضاثغٝ ٔیبٖ ػفٛ٘ت ؾطذدٝ زض عَٛ حبٍّٔی ٚ ثطٚظ ٔبِفٛضٔبؾیٖٛ ٞبی ٔبزضظازی زض  ظٔب٘ی ٔیبٖ ٔٛاخٟٝ ٚ پی

 .٘ٛظاز زیسٜ ٔیكٛز
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