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چھ كسي سالم است؟چھ كسي سالم است؟
یعني چھ؟یعني چھ؟))HealthHealth((سالمت سالمت 

     ي رز تلق اھي و ط زان آگ ي     سالمت مفھوم وسیعي دارد و تعریف آن تحت تاثیر می رز تلق اھي و ط زان آگ سالمت مفھوم وسیعي دارد و تعریف آن تحت تاثیر می
جوامع با شرایط گوناگون جغرافیایي و فرھنگي قرار مي گیرد جوامع با شرایط گوناگون جغرافیایي و فرھنگي قرار مي گیرد 

           وم آن ز مفھ ان نی ت زم ا گذش ت و ب ا اس د پوی ك رون المت ی ھ س من اینك وم آن           ض ز مفھ ان نی ت زم ا گذش ت و ب ا اس د پوی ك رون المت ی ھ س من اینك ض
::تغییرخواھد كرد تغییرخواھد كرد 

قدیمي ترین تعریفي كھ از سالمت شده است عبارتست از بیمار نبودنقدیمي ترین تعریفي كھ از سالمت شده است عبارتست از بیمار نبودن
     د و ل بودن وداوي قائ فراوي و س د و     درطب سنتي براي انسان چھار طبع مخالف دموي، بلغمي، ص ل بودن وداوي قائ فراوي و س درطب سنتي براي انسان چھار طبع مخالف دموي، بلغمي، ص

ھ       اني ك ت و زم الم اس رد س ھ      اعتقاد داشتندكھ ھرگاه این چھار طبع مخالف در حال تعادل باشند ف اني ك ت و زم الم اس رد س اعتقاد داشتندكھ ھرگاه این چھار طبع مخالف در حال تعادل باشند ف
. . تعادل میان طبایع چھارگانھ مختل شود بیماري عارض مي شود تعادل میان طبایع چھارگانھ مختل شود بیماري عارض مي شود 

 فرهنگ وبستر فرهنگ وبستر))WebsterWebster ( (      سـالمت را وضـعیت خـوب جسـمانی و روحـی و      سـالمت را وضـعیت خـوب جسـمانی و روحـی و
. . بخصوص عاري بودن از درد یا بیماري جسمی می داندبخصوص عاري بودن از درد یا بیماري جسمی می داند

 فرهنگ آکسفورد فرهنگ آکسفورد))OxfordOxford((  سالمت را وضعیت عالی جسم و روح و حالتی کـه  سالمت را وضعیت عالی جسم و روح و حالتی کـه
. . اعمال بدن به موقع و مؤثر انجام شود می دانداعمال بدن به موقع و مؤثر انجام شود می داند



سالمت

سالمت تنها به پزشکان، خدمات اجتماعی و  
الت عدسالمت به . بیمارستانها مربوط نیست

.شودهم مربوط می عیاجتما





تعاریف سالمتی

 Webster:
 شرایطی که بدن ذهن و روان در امنیت قرار داشته و خصوصا اینکه از هر

.گونه بیماري یا درد جسمی رها باشد

جالینوس:

  سالمتی عبارت است از وجود نسبت معینی از عناصر تشکیل دهنده
.گرمی سردي رطوبت و خشکی است

ابن سینا:

  سالمت سرشت یا حالتی است که در آن اعمال بدن به درستی سر

.نقطه مقابل آن بیماري است. زندمی



)سالمت(تعریف نرمال

از منظر علم پزشکی قدیم

   بر اساس الگوي آسیب شناسانه است و بر عملکرد غیرطبیعی
.تمرکز یافته است

پس  . اي از مردم است که عالیم غیر طبیعی ندارندنرمال، طبقه
.اي منفی تعریف می شودسالمت یا نرمال به گونه

  الگوي آسیب شناسانه یک طرح دو قطبی است و افراد در طیف
.بین دو قطب دارند



نقائص الگوي آسیب شناسانه

غفلت از جنبه هاي طبیعی

سایر عوامل مهم اجتماعی و فرهنگی فراموش شده اند.

 بیماریهاي جسمی پنهان و یا امراض روانی بدون اختالالت

.افتندحیاتی جسمی از قلم می



)سالمت(تعریف آماري نرمال 

  غیر طبیعی بودن را بر اساس وضعیت فرد در یک توزیع
.طبیعی فرضی نسبت به سایر افراد جامعه تعریف می کند

 افرادي که در محدوده فاصله دو انحراف معیار در دو طرف
در محدوده نرمال  ) کل جمعیت% 95(میانگین قرار دارند

.قرار دارند

دو حد غیر طبیعی را تعریف میکند.



 از دیدگاه آمارياز دیدگاه آماري) ) نرمالنرمال((تعریف سالمت تعریف سالمت::
معموال براساس توزیع فراواني، افراد را بھ دو جمعیت طبیعي و غیرطبیعي معموال براساس توزیع فراواني، افراد را بھ دو جمعیت طبیعي و غیرطبیعي 

::تقسیم مي كنندتقسیم مي كنند) ) بیمار و سالمبیمار و سالم((

در در . . بھ فراوان ترین رویداد یا عادي ترین حالت، طبیعي اطالق مي شودبھ فراوان ترین رویداد یا عادي ترین حالت، طبیعي اطالق مي شود
الگوي آماري تمام مقادیر كمتر و بیشتر از دو انحراف معیار از میانگین، الگوي آماري تمام مقادیر كمتر و بیشتر از دو انحراف معیار از میانگین، 

))بافرض توزیع نرمالبافرض توزیع نرمال((غیر طبیعي محسوب می شود غیر طبیعي محسوب می شود 

 نرمالنرمال((معایب تعریف آماري از سالمت معایب تعریف آماري از سالمت:(:(
و و ) ) خصوصیاتي مثل قد و وزنخصوصیاتي مثل قد و وزن((باید براي ھر جامعھ جداگانھ تعیین شود باید براي ھر جامعھ جداگانھ تعیین شود ••

عدم امکان تعمیم بھ جمعیتھای دیگرعدم امکان تعمیم بھ جمعیتھای دیگر: : لذالذا
از اول فرض می کند توزیع نرمال است در حالیکھ تمام صفات بیولوژیک از اول فرض می کند توزیع نرمال است در حالیکھ تمام صفات بیولوژیک • • 

    ..تابع توزیع نرمال نیستندتابع توزیع نرمال نیستند

..ھمیشھ عده ای غیر طبیعی ھستندھمیشھ عده ای غیر طبیعی ھستند••
گاھي شایع بودن یك صفت ناھنجار بخصوص در بعد رواني و یا اجتماعي گاھي شایع بودن یك صفت ناھنجار بخصوص در بعد رواني و یا اجتماعي • • 

..باعث مي شود كھ بھ عنوان یك وضعیت نرمال و طبیعي تلقي گردد باعث مي شود كھ بھ عنوان یك وضعیت نرمال و طبیعي تلقي گردد 
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::HealthHealthتعریف سازمان جھاني بھداشت از تعریف سازمان جھاني بھداشت از 

 A state of complete physical, mental, social and A state of complete physical, mental, social and 
spiritual wellspiritual well--being and not merely the absence of being and not merely the absence of 
disease or infirmity.disease or infirmity.

 وضعیت رفاه كامل جسمي، رواني، اجتماعي و وضعیت رفاه كامل جسمي، رواني، اجتماعي و 
معنوي و نھ فقط عدم وجود بیماري یا معلولیتمعنوي و نھ فقط عدم وجود بیماري یا معلولیت

 ر      .......... د از نظ دگي مول ك زن رد ی ر      بھ نحوي كھ ف د از نظ دگي مول ك زن رد ی بھ نحوي كھ ف
اقتصادي و اجتماعي داشتھ باشداقتصادي و اجتماعي داشتھ باشد

))WWorld orld HHealth ealth OOrganization:  rganization:  WHOWHO((
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WHOWHOاشكاالت وارد بھ تعریف اشكاالت وارد بھ تعریف  ::از سالمتاز سالمت  
 وعي     ((آرمان گرایانھ است و نھ واقع بینانھ آرمان گرایانھ است و نھ واقع بینانھ  ھ ن ا ب ھ م وعي     یعني ھم ھ ن ا ب ھ م یعني ھم

!):!):بیمار ھستیمبیمار ھستیم
ت          ًال دس ده آل و عم ف ای ك تعری المتي ی ت از س اني بھداش ت         تعریف سازمان جھ ًال دس ده آل و عم ف ای ك تعری المتي ی ت از س اني بھداش تعریف سازمان جھ

نیافتني است زیرا با توجھ بھ این تعریف نمي توان فردي را پیدا كرد كھ در ھر نیافتني است زیرا با توجھ بھ این تعریف نمي توان فردي را پیدا كرد كھ در ھر 
..سھ بعد جسمي، رواني و اجتماعي كامًال سالم باشدسھ بعد جسمي، رواني و اجتماعي كامًال سالم باشد

 ))سالمتي یك طیف است و وضعیت ثابتي نیستسالمتي یك طیف است و وضعیت ثابتي نیست((گسترده است گسترده است   
 ر    اري در نظ المت و بیم ین س رزي ب وان م ي ت م نم ل ھ ھ در عم ن ك من ای ر   ض اري در نظ المت و بیم ین س رزي ب وان م ي ت م نم ل ھ ھ در عم ن ك من ای ض

د آن   د آن  گرفت، در حقیقت این تعریف مشابھ قلھ مرتفعي است كھ ھیچ كس نمیتوان گرفت، در حقیقت این تعریف مشابھ قلھ مرتفعي است كھ ھیچ كس نمیتوان
راي    د ب راي   را فتح نماید ولي تالش ھمھ افراد باید بھ سمت آن باشد و از طرفي بای د ب را فتح نماید ولي تالش ھمھ افراد باید بھ سمت آن باشد و از طرفي بای

..سالمتي طیفي قائل شدسالمتي طیفي قائل شدسطحسطح



سایر انتقادها

سالمتی را به عنوان هـدف نهـایی و ارمـان گرایانـه در نظـر      . گسترده است
.طبق این تعریف همه ما به نحوي بیمار هستیم. گرفته است

 توان  سالمتی را مستقیم یعنی به واسطه آن نمی. یک تعریف عملی نیست
.اندازه گرفت

  مقولـه اي پویـا اسـت   . سالمتی یک وضعیت نیست بلکه یک فراینـد اسـت .
سالمت به خودي خود ثمري نداشـته، ارزش حقیقـی آن در فعالیتهـاي بـا     

به مردم کمک می کند . ارزشی نهفته است که به وسیله آن میسر می گردد
.خوب زندگی و کار کنند و از زندگی لذت ببرند

  به هر حال این تعریف کاربرد بسیار گسترده و مثبتی دارد و اسـتانداردهاي
سالمتی مثبت را تعیین می کند و مقصد و هدفی را بیان می کند که همـه  

.ملتها باید به سوي آن بشتابند



1414



1515



1616



       وده و ق نب المتي مطل وم س ت مفھ د گف وده و       بھ ھر حال نھایتًا بای ق نب المتي مطل وم س ت مفھ د گف بھ ھر حال نھایتًا بای
ا          ل و ی رایط قب ا ش ود ب ھ خ رد در مقایس ر ف ا         نسبي است و ھ ل و ی رایط قب ا ش ود ب ھ خ رد در مقایس ر ف نسبي است و ھ
ا و     ـد و در زمانھ ي كن ا و    مقایسھ خود با دیگـران آنرا معنـي م ـد و در زمانھ ي كن مقایسھ خود با دیگـران آنرا معنـي م

. . مكانھاي مختلف ممكن است مفھوم آن متفاوت باشدمكانھاي مختلف ممكن است مفھوم آن متفاوت باشد
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DEFINITION OF HEALTHDEFINITION OF HEALTH

Presence of complete wellPresence of complete well--being sensation in being sensation in 
all following dimensions:all following dimensions:

 Physical                           Physical                           
 MentalMental
 SocialSocial
 CulturalCultural
 EmotionalEmotional
 spiritualspiritual
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PRINCIPAL GOALS OF HEALTHPRINCIPAL GOALS OF HEALTH

 prolonging lifeprolonging life
 decreasing morbiditydecreasing morbidity
 improving quality of life improving quality of life 
 wellwell--being sensationbeing sensation

 Increasing selfIncreasing self--esteem: esteem: reflect areflect a personperson''s overall evaluation or s overall evaluation or 

appraisal of his or her own worth. Selfappraisal of his or her own worth. Self--esteem esteem 
encompassesencompasses beliefsbeliefs ((for example,for example, "I am competent", "I am "I am competent", "I am 
worthy") andworthy") andemotionsemotions such as triumph, despair, pride and such as triumph, despair, pride and 
shame shame 
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::طیف سالمت و بیماریطیف سالمت و بیماری
سالمت و بیماري مرز مشخصي ندارند و در نتیجھ بھتر است براي سالمت و بیماري مرز مشخصي ندارند و در نتیجھ بھتر است براي 

سالمت طیفي درنظر بگیریم كھ یك طرف آن سالمت كامل و در طرف سالمت طیفي درنظر بگیریم كھ یك طرف آن سالمت كامل و در طرف 
..دیگر مرگ قرار دارددیگر مرگ قرار دارد
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ابعاد سالمتیابعاد سالمتی::
سالمت متوجھ مي شویم كھ سالمت یك سالمت متوجھ مي شویم كھ سالمت یك از از   WHOWHOباتوجھ بھ تعریف باتوجھ بھ تعریف 

مسئلھ چند بعدي استمسئلھ چند بعدي است
 حتي امروزه عالوه بر بعد جسمي، رواني و اجتماعي، جنبھ معنوي حتي امروزه عالوه بر بعد جسمي، رواني و اجتماعي، جنبھ معنوي))SpiritualSpiritual  (  (

..را ھم در نظر مي گیرندرا ھم در نظر مي گیرند

 و باید توجھ داشت كھ ابعاد مختلف سالمت و یا بیماري بر یكدیگر و باید توجھ داشت كھ ابعاد مختلف سالمت و یا بیماري بر یكدیگر
چنانچھ مشكالت جسمي چنانچھ مشكالت جسمي . . اثر كرده و تحت تاثیر یكدیگر قرار دارنداثر كرده و تحت تاثیر یكدیگر قرار دارند

بر روان فرد، مشكالت رواني بر جسم او و نیز ھر دوي آنھا بر بر روان فرد، مشكالت رواني بر جسم او و نیز ھر دوي آنھا بر 
جامعھ و اختالل موجود در جامعھ بر ھر دو بعد دیگر سالمت اثر جامعھ و اختالل موجود در جامعھ بر ھر دو بعد دیگر سالمت اثر 

مي گذارندمي گذارند

 لذا اقدامات انجام شده براي ارتقاي سالمت باید به تمام جوانب لذا اقدامات انجام شده براي ارتقاي سالمت باید به تمام جوانب
و سالمت کلی جامعه و سالمت کلی جامعه ) ) جسمی و روانی و معنوي جسمی و روانی و معنوي ( ( سالمت فردي سالمت فردي 

..توجه داشته باشد توجه داشته باشد 
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:عوامل تاثیر گذار بر سالمتی

خدمات بهداشتی

20%

محیط زیست

22%

ژنتیک  

16%

رفتار و سبک زندگی

42%

سالمت



: وراثت )الف

گرچـه در  . بسیاري از بیماري ها تحت تاثیر خصوصیات ژنتیکـی هسـتند   

ژنتیکی ندارند نیز ممکن است خصوصیات مورد بیماریهایی که ظاهرا جنبه

عوامـل  .ژنتیکی فرد زمینه مساعد کننده اي براي بیماري فـراهم آورد 

… فردي نظیر سن، جنس، شغل، طبقه اجتماعی، و ضع تغذیه و 



: وراثت )الف

بیشتر حاالت مربوط به سالمت و بیماري به نحوي با سن افراد، مرتبط : سن

بیماري ها و مرگ و می ر ناشـی از آن  مثالً نوع بیماري ها، شدت. است 

در سنین مختلف متفاوت است و بیماري هاي قابل انتقال در سنین پایین و

. دبیماري هاي غیر قابل انتقال و مزمن در سنین باال شیوع بیشتري دار

عاملی غیر قابل تغییر می باشد و در بروز نقایصی مانند آنمی سیکل سـل،  

. خصوصیات ژنتیکی مانند قد، هوش و چاقی، بیماریهاي قلبی و عروقی

.درصد است 16تقریبا میزان تاثیر عوامل ارثی بر سالمتی 



: وراثت )الف

به طور کلّی گزارش بیماري در زنان و مرگ و میر در مردان بیشتر :جنس

تشریحی، فیزیولوژیک و اجتماعی زن و مرد،  به دلیل تفاوت هاي. است 

فزونی در مورد. نوع و شدت و فراوانی بیماري در دو جنس متفاوت است 

مرگ و میر جنس مذکر در تمام موارد نمی توان دلیلی پیدا کرد ولی به 

و حرفه و فعالیت هاي اجتماعی طور کلی به نظر می رسد که نوع کار

.یکی از علل عمده این تفاوت باشد



: وراثت )الف

سالمت افراد جامعه به نحو مؤثري تحت تغییر شغل  : شغل و طبقه اجتماعی

در بسیاري از موارد مستقیما فرد را در  می باشد زیرا انتخاب حرفه خاص

معرض عوامل بیماریزاي مربوط به آن حرفه و بیماریهاي ناشی از آن  

می دهد ضمن اینکه با تاثیر گذاري بر سطح درآمد به صورت غیر قرار

سایر فعالیت هاي فرد هم  مستقیم بر طبقه اجتماعی، تغذیه، وضع مسکن و

.مؤثر خواهد بود که همه آنها به نحوي در سالمت نقش دارند



:عوامل محیطی)ب

بر سالمت فرد اثـر مـی    عامل جداگانهاز یک طرف به عنوان یکمحیط

، شیوه هـاي زنـدگی  گذارد و از طرف د یگر روي خصوصیات فردي نظیر 

اثر عوامـل محیطـی   . تاثیر دارد  خصوصیات رفتاري فردو  ایمنیوضعیت

کسی پوشیده نیست نظیر آب، خاك و شرایط جغرافیایی بر سالمت نیز بر

و عالوه بر آن عوامل بیولوژیک محیط نظیر موجودات و جانوران محـیط  

.نقش موثري بر سالمت افراد جامعه خواهند داشتزندگی انسان نیز



:عوامل محیطی)ب

عوامل اقتصادي و اجتماعی از طریق اثراتـی  : محیط اجتماعی  اقتصادي

. داشت در سالمت افراد جامعه مؤثرنـد  که بر جسم و روان افراد خواهند

شرایط زندگی، امکانات، تسهیالت آموزشی، نحوه ارتباطات، آگاهی ها،

همگی به طریقی بر سـالمت فـرد،   . . . وضعیت اشتغال، درآمد، امنیت و 

اجتماعی باعث افزایش عوامل اثرگذار هستند و از طرفی ارتباط نامناسب

.استرس زا و نهایتا بیماري می شود



زندگی مردمسبک )ج

نظیر عادات غذایی، تحرّك و عدم تحرّك، نوع تفریحات و سرگرمی هـا،  

می تواند در سالمت افراد مـوثر باشـد   نحوه ارتباط با سایر افراد جامعه

گرچه برخی از شیوه هاي زندگی در ارتباط با محیط زندگی انسان شکل

.می گیرد

هایی است که فردي در پاسخ بـه  سبک زندگی مجموعه رفتارها و واکنش

دهد و در واقع مجموع خصوصیات هاي محیط پیرامون خود نشان میکنش

هاي شخصیتی فرد است که بیشترین سهم را در تعیـین وضـعیت   و ویژگی

.سالمتی وي دارا می باشد



وسعت و کیفیت ارائه خدمات)د

سیاست هاي بهداشتی جامعه و نحوه ارائه خدمات نیز در سـالمت افـراد   

پیشگیري از طریق افـزایش پوشـش   اقدامات. جامعه نقش اساسی دارد 

واکسیناسیون، بهسازي محیط، تامین آب آشامیدنی سالم، مراقبت گـروه  

آسیب پذیر جامعه مثل مادران و کودکان و نظایر آن و نیـز توزیـع   هاي

. جامعه خواهـد داشـت   عادالنه خدمات، نقش عمده اي در سالمت کلّی

توانمند ساختن مردم براي ارتقاي سالمت خویش یکی از وظـایف عمـده   

.کشور استمسئولین بهداشتی



شاخص ھاي سالمتي جامعھ
اندازه گیري شاخص هاي سالمتی در موارد زیر مورد استفاده  

قرار می گیرد

ارزیابی و مقایسه وضعیت سالمت جوامع مختلف•  

کمک به برنامه ریزي خدمات بهداشتی و توسعه خدمات و •  
نیروي انسانی

اثبات مؤثر بودن فعالیت ها•  

مستند کردن فعالیت هاي انجام شده•  



(Morbidity Rates)میزان ھاي ابتالء
.میزان ھایي كھ در ارتباط با بیماري ھستند

 (Incidence Rate) میزان بروز



(Morbidity Rates)میزان ھاي ابتالء
میزان شیوع بیماري بھ دو عامل یكي بروز و دیگري مدت

.بیماري وابستھ است



Mortality Ratesمیزان ھاي مرگ و میر



سایر شاخص ھا
:شاخص ھاي رفتار بھداشتي و شیوه زندگي نظیر 

نسبت كساني كھ سیگار مي كشند •

نسبت كساني كھ الكل مصرف مي كنند •

نسبت كساني كھ دارو مصرف مي كنند •

نسبت كساني كھ فعالیت بدني كافي دارند •

نسبت كساني كھ رژیم غذایي مناسب دارند •

نسبت كساني كھ فعالیت جنسي مطمئن دارند •

نسبت كساني كھ تنظیم خانواده را رعایت مي كنند •

نسبت كساني كھ اضطراب و افسردگي دارند •



وضعیت دسترسی مردم به خدمات اولیه بهداشتی

و   93در كشور ایران این وضعیت در روستا و شھر بھ ترتیب 
.رسیده است  1380درصد در سال  100

كشورھاي منطقھ مدیترانھ شرقي كھ ایران نیز جزو آنھا است در 
روستا و شھر  دسترسي بھ خدمات مراقبت ھاي اولیھ بھداشتي در

 100،96مصر  100،100کویت .100،72بھ ترتیب پاکستان 
. درصد مي باشد 

میانگین دسترسي در كشور ھاي مدیترانھ شرقي درمناطق 
درصد است و كشور ما از متوسط   98و شھري  70روستایي 

.منطقھ، قدري باالتر است



نفر جمعیت 1000نسبت پزشک به 

. رسیده است  1379در سال 04/1بھ  1363در سال  39/0از 
درصد  78عمومی ،  درصد پزشكان 54حدود  13663در سال 

شھر بزرگ  5درصد دندانپزشکان در تھران و 66متخصصین و 
.شور، حضور داشتندک



(Life expectancy)امید به زندگی
عبارتست از متوسط تعداد سال ھایي كھ ھر فرد د ر ھر گروه سني  

.زنده ماندن را دارد) احتمال(انتظار 

مي  معموًال امید بھ زندگي در بدو تولد، بیشتر مورد استفاده قرار
.گیرد

  5/58و  2/59امید بھ زندگي در بدو تولد بھ ترتیب زن و مرد از 
. رسیده است  1379سال درسال  68و  71بھ  1363در سال 

.  سال است  83بھترین وضعیت دنیا در ژاپن براي زنان 

. كشور ھاي منطقھ باالتر است این شاخص در ایران از میانگین 

.  سال است 64متوسط جھاني این شاخص 



شاخص سالیوانشاخص سالیوان

براي محاسبه براي محاسبه . . امید زندگی بدون ناتوانی است امید زندگی بدون ناتوانی است 

آن باید مدت احتمالی بستري شدن و ناتوانی آن باید مدت احتمالی بستري شدن و ناتوانی 

فعالیت هاي عمده را از امید زندگی فعالیت هاي عمده را از امید زندگی عملکردعملکرد

این شاخص یکی از نشانگرهاي نشان این شاخص یکی از نشانگرهاي نشان . . کسر کرد کسر کرد 

می باشدمی باشددهنده کیفیت زندگی نیزدهنده کیفیت زندگی نیز ..



كیفیت زندگيكیفیت زندگي
 میزان رفاه جسمی، روانی و اجتماعی که به وسیله اشخاص میزان رفاه جسمی، روانی و اجتماعی که به وسیله اشخاص

..درك می شود درك می شود 

احساس سالمت، دارا بودن شغل، احساس سالمت، دارا بودن شغل، ،،نظیر رضایت از زندگینظیر رضایت از زندگی

داشتن همسر، موقعیت اجتماعی اقتصادي مناسب، خالقیت، داشتن همسر، موقعیت اجتماعی اقتصادي مناسب، خالقیت، 

بب. . . . . . همکاري با دیگران و همکاري با دیگران و ،،احساس مالکیتاحساس مالکیت

 متفاوت است سطح زندگی متفاوت است سطح زندگی   سطح زندگیسطح زندگیکیفیت زندگی با کیفیت زندگی با

است مثل وضعیت اقتصادي، است مثل وضعیت اقتصادي،   کامال عینیکامال عینیمعیارهاي معیارهاي شاملشامل

. . .  . . .  وضعیت مسکن، وضعیت شغل و وضعیت مسکن، وضعیت شغل و 

  بنابراین بنابراین . . است است   جنبه عینی و ذهنیجنبه عینی و ذهنیزندگی شامل دو زندگی شامل دو کیفیتکیفیت

طرز تلقی و نگرش فرد به زندگی در کیفیت زندگی و طرز تلقی و نگرش فرد به زندگی در کیفیت زندگی و 

..آن موثر است آن موثر است ارزیابیارزیابی



بیماري

از حالت سالمتی تعریف شده است انحراف بیماري در اغلب موارد

گرایان بیماري را در ارتباط بـا سـه عنصـر    گیرشناسان و محیطهمه

کنند و آنرا نـاتوانی ارگـانیزم در   تعریف می عامل، محیط و میزبان

دانندبه محیط می همسازارائه پاسخ 

فرهنگ وبستر بیماري را وضعیتی که در آن سالمتی بدن کاهش یافته و 

از حالت سالمتی دور شده باشد بطوریکه تغییر حالت بدن باعث قطـع  

شودحیاتی می عملکرد

مرد و زن نسـبت بـه بیمـاري     شناختجامعه شناسان اعتقاد دارند که 

متفاوت است



هاانواع تعاریف موجود در مورد بیماري

 تغییر در ساختمان عضو و خارج شدن از حال طبیعی

 تغییر در وظایف طبیعی جسم و روان

 پیدایش حالتی که سبب رنج شخص گردد

 عدم تعادل روانی و اجتماعی

:هامشهورترین طبقه بندي بیماري

oنقاهت-استقرار–مقدماتی -کمون(ها مرحله و دوره بیماري(
o و  ) هفته 6هفته تا  3(تحت حاد ) هفته 3چند روز تا (حاد :مدت بیماري

)هفته 6بیش از (مزمن 

oاعضا بیمار و نوع ضایعه

oتظاهرات و نشانه هاي بیماري

o  علت شناسی بیماري



طبقه بندي بین المللی بیماري هاطبقه بندي بین المللی بیماري ها

International Classification of DiseasesInternational Classification of Diseases

(ICD(ICD1010))



ICDICD1010
 The ICD has become the international standard The ICD has become the international standard 

diagnostic classification for all general diagnostic classification for all general 
epidemiological and many health management epidemiological and many health management 
purposes. purposes. 

 The first edition of ICD, known as the International The first edition of ICD, known as the International 
List of Causes of Death, was adopted by the List of Causes of Death, was adopted by the 
International Statistical Institute in International Statistical Institute in 18931893. . 

 WHO took over the responsibility for the ICD at its WHO took over the responsibility for the ICD at its 
creation in creation in 1948 1948 when the Sixth Revision, which when the Sixth Revision, which 
included causes of morbidity.included causes of morbidity.

 ICDICD--10 10 (the latest version) was endorsed by the Forty(the latest version) was endorsed by the Forty--
third World Health Assembly in May third World Health Assembly in May 1990 1990 and came and came 
into use in WHO Member States as from into use in WHO Member States as from 19941994..

 ICDICD--10 10 is available in the six official languages of is available in the six official languages of 
WHO (Arabic, Chinese, English, French, Russian WHO (Arabic, Chinese, English, French, Russian 
and Spanish) as well as in and Spanish) as well as in 36 36 other languages.other languages.



را بدانیم  ill health]3[و illness]2[و disease]1[تفاوت واژه هاي 

Disease و وجود تغییرات پاتولوژیک یا غیر  عینی اختالل سالمتی بطور: ناراحتی یا

خاص باشد بدون نشانهاست و ممکن است  قابل تشخیصطبیعی بدن که 

Illness  هاي خاص فقدان سالمتی است که به صورت نشانه تجربه ذهنیناخوشی یا

فردي که سرطان او از طریق غربالگري ثابت شده ولـی  (کند تظاهر میدرد  نظیر

همچنین ممکن است ) ندارد illnessبوده ولی  diseaseعالمتی ندارد مبتال به 

.نداشته باشد diseaseداشته ولی  illnessفردي 

Ill health ممکن است عالئمی را بیان کند و پس از انجام آزمایشات بیشـتر   فرد

.بیماري وي ثابت شود



Illness       تجربه ذهنی بیماري

احساس ناخوشی

بدون بیماري

Malingering

احساس ناخوشی

داراي بیماري

ill health

احساس بهبودي

بدون بیماري

Healthy

احساس بهبودي

داراي بیماري

screening

ص
خی

ش
ت

 
ي 

ار
یم

ب
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d
is

ea
se
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پدیده کوه یخپدیده کوه یخ
 اپیدمیولوژیستها و دیگر کسانی که بیماریها را اپیدمیولوژیستها و دیگر کسانی که بیماریها را

که الگـوي بیمـاري   که الگـوي بیمـاري   کنند درمی یابندکنند درمی یابندمطالعه میمطالعه می
ــتانها ــتانهادر بیمارس ــه در در بیمارس ــا آنچ ــه در ب ــا آنچ ــت  ب ــه اس ــت  جامع ــه اس جامع

متفاوت می باشدمتفاوت می باشد

دیابت و فشار خـون  دیابت و فشار خـون  ((بخش بزرگی از هر بیماري بخش بزرگی از هر بیماري ::یعنییعنی

به نظر پزشکان و کارکنـان  به نظر پزشکان و کارکنـان  که که بیش ازآنچه بیش ازآنچه   ...)...)وو

..بهداشتی می آید درجامعه مخفی می باشدبهداشتی می آید درجامعه مخفی می باشد
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پدیده کوه یخپدیده کوه یخ

 نشان دهنـده تـوده   نشان دهنـده تـوده     کوه یخکوه یخبخش زیر آب بخش زیر آب
::پنهان بیماري استپنهان بیماري است

حامـل و  حامـل و  اشـخاص اشـخاص ،،عالمتعالمتبدون بدون   بیمارانبیماران((
))موارد تشخیص داده نشدهموارد تشخیص داده نشده

   بخش روي آب آن نشانه بخشی از بیمـاري اسـت   بخش روي آب آن نشانه بخشی از بیمـاري اسـت
..که در عمل پزشکان آن را مشاهده می کنندکه در عمل پزشکان آن را مشاهده می کنند
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تعریف غربالگري تعریف غربالگري 

   جستجوي فعال براي یافتن بیماري در افراد بـه ظـاهر   جستجوي فعال براي یافتن بیماري در افراد بـه ظـاهر

سالم به وسیله آزمایشهاي سریع، معاینات یا دیگر روشهاسالم به وسیله آزمایشهاي سریع، معاینات یا دیگر روشها



56

 و تنها یـک  و تنها یـک  یک آزمون غربالگري جنبه تشخیصی ندارد یک آزمون غربالگري جنبه تشخیصی ندارد
آزمایش ابتدایی استآزمایش ابتدایی است

البته بعضی از آزمونها هم براي غربالگري وهـم بـراي   البته بعضی از آزمونها هم براي غربالگري وهـم بـراي   ((
))تشخیص به کار می روندتشخیص به کار می روند

بنا براین بنا براین 

افرادي که در غربالگري داراي نتیجه مثبت یا مشـکوك  افرادي که در غربالگري داراي نتیجه مثبت یا مشـکوك        
می باشند باید براي تشخیص قطعی و در صورت لـزوم  می باشند باید براي تشخیص قطعی و در صورت لـزوم  

..درمان الزم نزد پزشک فرستاده شونددرمان الزم نزد پزشک فرستاده شوند
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آزمون غربالگري        آزمون تشخیصیآزمون غربالگري        آزمون تشخیصی

بر روي افراد بیمار یا مشکوكبر روي افراد بیمار یا مشکوك

   در یک فرد در یک فرد

نتیجه، نهائی استنتیجه، نهائی است    
 نتیجه همراه با ارزیابی عالیم و نتیجه همراه با ارزیابی عالیم و

نشانه ها تعیین می شودنشانه ها تعیین می شود

دقت زیاددقت زیاد

  گرانگران

اساس درمان استاساس درمان است

   آغاز از فرد بیماري اسـت کـه   آغاز از فرد بیماري اسـت کـه
یک ناراحتی داردیک ناراحتی دارد

 بر روي افراد به ظاهر سالم بر روي افراد به ظاهر سالم

در گروههاي جمعیتیدر گروههاي جمعیتی

نتیجه، نهائی نیستنتیجه، نهائی نیست

 نتیجه براساس یک معیار یا یک نتیجه براساس یک معیار یا یک
نقطه مشخص تعیین می شودنقطه مشخص تعیین می شود

 دقت کمتر دقت کمتر

  ارزانارزان

اساس درمان نیستاساس درمان نیست

 آغاز از سازمانهاي ارایه خدمت آغاز از سازمانهاي ارایه خدمت
استاست



 به آزمون تشخیصی، استانداردطالیی به آزمون تشخیصی، استانداردطالیی))Gold StandardGold Standard  (  (

..هم می گویندهم می گویند

   چرا همیشه از چرا همیشه ازGold Standard Gold Standard استفاده نمی کنیم؟استفاده نمی کنیم؟

  گران است  گران است

 زمان بر است زمان بر است

 تهاجمی استتهاجمی است( ( سخت است سخت است( !( !

گاهی اوقات امکان نداردگاهی اوقات امکان ندارد



The Natural History of Disease

Time

Primary
Prevention

Secondary
Prevention

Tertiary
Prevention

Well Asymptomatic Symptomatic

Risk Factors Prognostic
Factors

Biologic
Onset

Early Dx
Possible

Usual
Clinical

Dx
Treatment Outcome
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    Lead time    Lead timeمهلت تصمیم گیري مهلت تصمیم گیري 

    دوره اي ما بین زمان تشخیص معمـول و زمـانی کـه    دوره اي ما بین زمان تشخیص معمـول و زمـانی کـه

می توان بیماري را با ابزار تشخیص زود هنگام تشخیص می توان بیماري را با ابزار تشخیص زود هنگام تشخیص 

داد داد 

     براي بیماریهایی است که بین شروع بیمـاري و زمـان   براي بیماریهایی است که بین شروع بیمـاري و زمـان

..وجود داشته باشدوجود داشته باشد” ” فاصله زمانیفاصله زمانی“ “ تشخیص تشخیص 



))Lead TimeLead Time((مفهوم مهلت تصمیم گیري مفهوم مهلت تصمیم گیري 
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A

B
زمان مناسب غربالگري

مهلت تصمیم گیري

زمان معمول تشخیص
شروع بیماري اولین نقطه ممکن براي تشخیصنقطه بحران براي تشخیص نها یی
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اهداف  و مقاصد غربالگرياهداف  و مقاصد غربالگري

                                                                

ظاهراً سالم ظاهراً ناسالم

افراد به ظاهر سالم 

سالم  حد وسط

غربالگري دوره اي

آزمون غربالگري

بیمار

مراقبت درمان
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::غربالگريغربالگريانجام انجام معیارهاي معیارهاي 

::ی که قرار است غربال شودی که قرار است غربال شودییبیماربیمارشرایطشرایط) ) الفالف

شدشد  بابا  مهممهم  سالمتیسالمتی  مهممهم  معضلمعضل  یکیک--11

    دارددارد  نیازنیاز  انسانیانسانی  نیروينیروي  وو  مالیمالی  هزینههزینه  بهبه  غربالگريغربالگري  کهکه  استاست  ایناین  دردر  شرطشرط  ایناین    وجودوجود  علتعلت      

    زمانزمان  تاتا((باشدباشد  شدهشده  شناختهشناخته  خوبیخوبیبهبه))......وو  عالمتعالمت  بدونبدون  دورهدوره  شاملشامل((بیماريبیماري  طبیعیطبیعی  سیرسیر- - 22
))باشدباشد  معلوممعلوم  غربالگريغربالگري  مناسبمناسب

شدشداابب  تشخیصتشخیص  قابلقابل  عالمت،عالمت،  بدونبدون  وو  اولیهاولیهیایا  مخفیمخفی  مراحلمراحل  دردر  بیماريبیماري- - 33

باشدباشد  موجودموجودبیماريبیماري  تشخیصتشخیص  برايبرايمناسبمناسبتشخیصیتشخیصیروشروش  یایا  آزمونآزمون  بایدباید--44

    باشدباشد  اختیاراختیار  دردر  تشخیصتشخیصتأییدتأییدبرايبراي  الزمالزم  تسهیالتتسهیالت--55    

  فایده ايفایده اي  بیمارانبیماران  شناساییشناسایی  یایا  وو  ددباشباش  داشتهداشته  وجودوجود  بیمارانبیمارانبرايبراي  مؤثريمؤثريدرمانیدرمانیروشروش--66
))ایدزایدز  مثلمثل((باشدباشد  داشتهداشته    جامعهجامعه  افرادافراد  سایرسایر  برايبراي

    شدهشده  توافقتوافق  روشروش  گرفتگرفت  خواهندخواهند  قرارقرار  درماندرمان  تحتتحت  بیماربیمار  عنوانعنوان  بهبه  کهکه  افراديافرادي  موردمورد  دردر  --77    
باشدباشد  موجودموجود  اياي

  مرگمرگ  کاهشکاهش  باعثباعث  زودرسزودرس  درماندرمان  وو  شناساییشناسایی  دهددهد  نشاننشان  کهکه  باشدباشد  موجودموجود  کافیکافی  شواهدشواهد  --88      
شودشود  می می   میرمیر  وو

  صورتصورت  دردر((بیمارانبیمارانازازمراقبتمراقبت  احتمالیاحتمالی  مخارجمخارج  کلکل  بابا  مقایسهمقایسه  دردر  غربالگريغربالگريانجامانجام  منافعمنافع--99      
باشدباشدتوجهتوجه  قابلقابل))زودرسزودرس  تشخیصتشخیص    عدمعدم
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سادگی سادگی --11

بی خطر بودنبی خطر بودن- - 22

آن آن   انجامانجامآسان بودن آسان بودن --33

ارزان بودن ارزان بودن - - 44

))ReliabilityReliability((یا  پایایییا  پایایی) ) RepeatabilityRepeatability((تکرار پذیريتکرار پذیري--55

))ValidityValidity((نتایج آن نتایج آن معتبر بودن معتبر بودن --66

عمومیعمومیمقبولیت مقبولیت - - 77

::معیار هاي غربالگريمعیار هاي غربالگري
::براي غربالگري به کار رودبراي غربالگري به کار رودآزمونی که قرار است آزمونی که قرار است شرایط شرایط ) ) بب
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    مقبولیت آزمون از ایـن جهـت اهمیـت دارد کـه    مقبولیت آزمون از ایـن جهـت اهمیـت دارد کـه

همکاري گروه هدف را در پی خواهد داشتهمکاري گروه هدف را در پی خواهد داشت

و و   کولونوسـکپی کولونوسـکپی ((ناراحت کننـده   ناراحت کننـده   و و   آزمونهاي دردناكآزمونهاي دردناك

خیلی مورد قبول مردمی کـه قـرار اسـت مـورد     خیلی مورد قبول مردمی کـه قـرار اسـت مـورد     ))......

غربالگري قرار بگیرند نمی باشند غربالگري قرار بگیرند نمی باشند 
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 ReliabilityReliability

 RepeatabilityRepeatability
 قابلیت اطمینانقابلیت اطمینان

 تکرارپذیريتکرارپذیري

 ........

آزمون نشان دهنده کیفیت مناسب آن است تکرار پذیري•

.)اگر آزمایش بر روي یک فرد چند بار تکرار شود، نتایج یکسان باشد(•
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تکرار پذیري به سه عامل بستگی داردتکرار پذیري به سه عامل بستگی دارد::

گوناگونی مشاهده کنندگانگوناگونی مشاهده کنندگان--11

گوناگونی بیولوژیک گوناگونی بیولوژیک --22

اشتباه مربوط به روشهاي فنی اشتباه مربوط به روشهاي فنی --33
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))variationvariationobserverobserver((گوناگونی مشاهده کنندگانگوناگونی مشاهده کنندگان--11

ههگوناگونی در درون مشاهده کنندگوناگونی در درون مشاهده کنند::الفالف))intra observer variationintra observer variation((

توسط یک مشاهده کننده بر روي یک  توسط یک مشاهده کننده بر روي یک    مکررمکرربین مشاهدات بین مشاهدات   اتاتاختالفاختالف

بیمار یا یک شیبیمار یا یک شی

)) بار فشار خون  یک نفردر یک جلسهبار فشار خون  یک نفردر یک جلسه  22اندازه گیري اندازه گیري((

 گرفتن بین نتایج اندازه گیریهاي متعدد و  گرفتن بین نتایج اندازه گیریهاي متعدد و    گینگینمیانمیان: : راه کنترل آن راه کنترل آن

همزمان است       همزمان است       

 گوناگونی در بین مشاهده کنندگان گوناگونی در بین مشاهده کنندگان : : ب ب))interinter observerobserver variationvariation((

در بین چند مشاهده کننده مختلف بر روي یک فرد یا شی رخ می دهددر بین چند مشاهده کننده مختلف بر روي یک فرد یا شی رخ می دهد

 فشار یک بیمار توسط چند پرستارفشار یک بیمار توسط چند پرستارگیري گیري اندازه اندازه مثالً در مثالً در

 راه هاي کنترل راه هاي کنترل::

استاندارد کردن روشهاي اندازه گیري و طبقه بندياستاندارد کردن روشهاي اندازه گیري و طبقه بندي

  آموزش دقیق همه مشاهده کنندگان  آموزش دقیق همه مشاهده کنندگان

استفاده از دو یا چند مشاهده گر براي ارزیابیهاي مستقلاستفاده از دو یا چند مشاهده گر براي ارزیابیهاي مستقل



Dr Seyyed Alireza Moravveji MD 
Community Medicine specialist
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::گوناگونی بیولوژیکگوناگونی بیولوژیک- - 22
کلسترول خون وکلسترول خون وقند خون،قند خون،ی از قبیل فشار خون،ی از قبیل فشار خون،ییدر مورد متغیرهادر مورد متغیرها    

......

علل ایجادعلل ایجاد::

مثالً متفاوت بودن فشار خون  مثالً متفاوت بودن فشار خون  ((تغییرات در متغیري که اندازه گیري می شودتغییرات در متغیري که اندازه گیري می شود

)  )  در لحظات مختلف شبانه روزدر لحظات مختلف شبانه روز

در زمانهاي مختلفدر زمانهاي مختلفنحوه درك بیمار از نشانه هایش نحوه درك بیمار از نشانه هایش   متفاوت بودنمتفاوت بودن

 بازگشت به میانگین بازگشت به میانگین ) )regression  to meanregression  to mean((

در اندازه گیریهاي مکررتمایل دارند به در اندازه گیریهاي مکررتمایل دارند به ،،))دور از میانگیندور از میانگین((ارقام دو سوي یک توزیعارقام دو سوي یک توزیع

..میل کنندمیل کنند) ) وسط توزیعوسط توزیع((سمت میانگین داده ها سمت میانگین داده ها 
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::مربوط به روشهاي فنیمربوط به روشهاي فنی  اتاتاشتباهاشتباه  --33

 تغییرات  تغییرات  تحت تأثیر تحت تأثیر ممکن است ممکن است یک آزمون تشخیصی یک آزمون تشخیصی تکرار پذیري تکرار پذیري

..باشدباشد... ... و و به روش مثل تجهیزات خراب ، تنظیم اشتباه به روش مثل تجهیزات خراب ، تنظیم اشتباه   مربوطمربوط
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))(Accuracy(Accuracyیا درستییا درستی Validity ) Validity )((اعتباراعتبار

 توانایی آزمون در اندازه گیري درست چیزي که قرار بوده توانایی آزمون در اندازه گیري درست چیزي که قرار بوده

اندازه بگیرداندازه بگیرد

 بـه  بـه  ) ) توسط آزمـون توسط آزمـون ((نزدیک بودن مقدار اندازه گیري شده نزدیک بودن مقدار اندازه گیري شده

مقدار واقعیمقدار واقعی

  اعتبار اشاره به توانایی آزمون در جدا کردن یا تشـخیص  اعتبار اشاره به توانایی آزمون در جدا کردن یا تشـخیص

کسانی که بیمار هستند از کسانی که بیمار نیستند، داردکسانی که بیمار هستند از کسانی که بیمار نیستند، دارد

 اعتبار دو جزء دارد اعتبار دو جزء دارد

))SensitivitySensitivity((حساسیت حساسیت : : الف الف 

))SpecificitySpecificity((ویژگی ویژگی ::ب ب 

هردوي موارد باال با درصد بیان می شودهردوي موارد باال با درصد بیان می شود



بھداشت عمومی بھداشت عمومی 

در یک نگاهدر یک نگاه



تعریف بهداشت عمومی  

 بهداشت عمومی عبارتست از مجموعه دانش و هنر پیشگیري از

توانمندي بشر با بیماري و تامین، حفظ و ارتقاي تندرستی و

این . استفاده از تالش دسته جمعی که منجر به توسعه جامعه شود 

گسترش یافته و به طریقی ضامن مفهوم در حوزه زندگی انسان

.سالمت فرد و جامعه به شمار می رود 



تعریف بهداشت عمومی  

تعریف بهداشت عمومی از دیدگاه وینسلو:
ارتقاي سطح و  طوالنی کردن عمر، پیشگیري از بیماري هاعلم و هنر  

اجتماع به منظور سالم   کوشش هاي سازمان یافتهاز طریق سالمت

سازي محیط، کنترل بیماري ها، آموزش بهداشت، ایجاد اقدامات

پزشکی و پرستاري جهت تشخیص زودرس و درمان بیماري ها و باالخره  

فرد داراي سطح زندگی ایجاد یک سیستم اجتماعی که در آن هر

.مطلوبی براي حفظ سالمتی خود باشد 

فردي و بهداشت عمومی به منظور تمام اقدامات مربوط به بهداشت

.دست یابی به سالمتی است



وظایف بهداشت عمومی 

تعیین نیازهاي بهداشتی و شناسایی عوامل و خطراتی که سالمت فرد و    1

جامعه را تهدید کند

اولویت بندي نیازها و تعیین سیاست ها و برنامه ها و اقدام براي پاسخ به نیاز    2

مربوطه

ارزشیابی وضعیت بهداشتی جامعه و یافتن نقاط قوت و ضعف آن  3

تعیین سیاست ها و برنامه هاي کوتاه و درازمدت و هماهنگ با تدابیر سازمان    4

تامین، حفظ و ارتقاي سالمت فرد و جامعهجهانی بهداشت براي

تامین منابع و امکانات و تربیت نیروي انسانی حرفه اي براي ارائه خدمات،   5

آموزش همگانی در راستاي سالمت فرد و جامعهانجام پژوهش و اجراي

سالم سازي محیط زیست، افزایش سطح آگاهی هاي بهداشتی جامعه،    6

واگیر و پیشگیري از ابتالء به بیماريبیماریا بی و مهار بیماري هاي

ارتقاي سطح و تغییر سبک زندگی و اصالح رفتارهاي خطرساز فردي و    7

جسمی، روانی و اجتماعی براي تحقق، حفظ و  اجتماعی در جهت تامین رفاه

ارتقاي سالمت



بهداشت عمومی از دیدگاه سازمان جهانی 

بهداشت در هزاره سوم میالدي

سیل، زلزله، (افزایش میزان حوادث غیرمترقبه طبیعی 1

. . . )رانش زمین، آتشفشان 

افزایش متوسط سن افراد، بخصوص در (پیر شدن جمعیت   2

. . . )جوامع پیشرفته 

بروز جنگ هاي منطقه اي و تبعات فاجعه بار انسانی آن   3

. . . )بی خانمانی، مهاجرت (
ر و تولید و ترویج افسارگسیخته و غیرقابل کنترل مواد مخد  4

داروهاي اعتیادآور

عدم مهار کامل و امیدوارکننده سندروم نقص ایمنی 5

اکتسابی

آلودگی هاي رو به افزایش زیست محیطی  6



پزشکی در دوران باستانپزشکی در دوران باستان



   پزشک نشانه هاي عضوي و عملی بیمار را به منظور پیشـگیري نـوع   پزشک نشانه هاي عضوي و عملی بیمار را به منظور پیشـگیري نـوع

تفسیر می کنـد و  تفسیر می کنـد و      (diagnosis)(diagnosis)بیماري که آن را تشخیص می نامند بیماري که آن را تشخیص می نامند 

ــاري    ــی بیم ــیش آگه ــان و پ ــی ، درم ــخیص فرض ــه ي تش ــر پای ــاري   ب ــی بیم ــیش آگه ــان و پ ــی ، درم ــخیص فرض ــه ي تش ــر پای ب

(prognosis)(prognosis)  پیش بینی می کندپیش بینی می کند . .

 و هدف آن بهداشت براي همـه  و هدف آن بهداشت براي همـه    ””سالمتیسالمتی““امروزه ارزش اصلی پزشکی امروزه ارزش اصلی پزشکی

..می باشدمی باشد



پزشکی اولیھپزشکی اولیھ

 تمام گرفتاری ھا ، بیماری ھا را بھ خشم خدایان و حلول تمام گرفتاری ھا ، بیماری ھا را بھ خشم خدایان و حلول
شیطان در بدن و یا در اثر کینھ توزی ستارگان و سیارات  شیطان در بدن و یا در اثر کینھ توزی ستارگان و سیارات  

..منسوب می کردندمنسوب می کردند

 وظیفھ پزشکی فرونشاندن  وظیفھ پزشکی فرونشاندن  : : دیدگاه تئوری ماوراء الطبیعھ دیدگاه تئوری ماوراء الطبیعھ
خشم خدایان بوسیلھ کاھنان و جادوگران ، قربانی کردن و خشم خدایان بوسیلھ کاھنان و جادوگران ، قربانی کردن و 

راندن روح شیطان از بدن بوسیطھ افسونگری راندن روح شیطان از بدن بوسیطھ افسونگری 

 ھزار سال قبل از میالد مسیح بودھزار سال قبل از میالد مسیح بود  55این دوران شامل این دوران شامل  .  .



پزشکی ھندوستانپزشکی ھندوستان

 نظام پزشکی ھندوستان بر پایھ آیورودا نظام پزشکی ھندوستان بر پایھ آیورودا(Ayureveda) (Ayureveda)     و  و
..می باشدمی باشد  (Siddha)(Siddha)سیدا سیدا 

  نظام آیورودا در سراسر ھند و سیدا در مناطق تامیل زبان  نظام آیورودا در سراسر ھند و سیدا در مناطق تامیل زبان
..جنوب ھندجنوب ھند

علم زندگی و یا علمی کھ بوسیلھ آن بتوان زندگی   علم زندگی و یا علمی کھ بوسیلھ آن بتوان زندگی   : : آیوروداآیورودا
..را طوالنی تر کردرا طوالنی تر کرد

نخستین آموزگار و پزشک ھند شناختھ می شودنخستین آموزگار و پزشک ھند شناختھ می شود  آتریاآتریا..

پدر جراحی ھندی می باشدپدر جراحی ھندی می باشد  سوس روتاسوس روتا



پزشکی ھندوستانپزشکی ھندوستان

 در پزشکی باستان قوانین مانو رمز بھداشت فردی بوده در پزشکی باستان قوانین مانو رمز بھداشت فردی بوده
..انداند
 آیورودا نظریھ سھ خلط را مطرح ساخت آیورودا نظریھ سھ خلط را مطرح ساخت(Tridosha)(Tridosha) : :

::خلط ھا یا دو شاھا عبارتند ازخلط ھا یا دو شاھا عبارتند از
 بلغمبلغم((و کافا و کافا ) ) صفراصفرا((، پیتا، پیتا))بادباد((واتا واتا.(.(
بیماری بھ عنوان اختالل در تعادل سھ خلط توجیھ می شودبیماری بھ عنوان اختالل در تعادل سھ خلط توجیھ می شود  .  .
درمان دارویی بیماری با مصرف درمان دارویی بیماری با مصرف : : معرفی نظام ھومئوپاتیمعرفی نظام ھومئوپاتی

مقدار اندکی دارو است کھ در اشخاص سالم نشانھ ھایی  مقدار اندکی دارو است کھ در اشخاص سالم نشانھ ھایی  
..شبیھ آنچھ در درمان بیماری بھ کار رود ایجاد می کندشبیھ آنچھ در درمان بیماری بھ کار رود ایجاد می کند



پزشکی ھندوستانپزشکی ھندوستان

 فرد فرد بر پایھ اصول نخستین ھومیوپاتی ھر ماده ای کھ دربدن بر پایھ اصول نخستین ھومیوپاتی ھر ماده ای کھ دربدن
ایجاد کند درصورت تجویز بھ  ایجاد کند درصورت تجویز بھ  بیماریبیمارییکسری نشانھ ھاییکسری نشانھ ھای  سالمسالم

خواھدکرد، البتھ  خواھدکرد، البتھ  درماندرمانوی راوی رابیماریبیماریفرد بیمار باھمان عالیمفرد بیمار باھمان عالیم
بھ شرط آنکھ نشانھ ھای موجود در بیمار و نشانھ ھایی کھ آن  بھ شرط آنکھ نشانھ ھای موجود در بیمار و نشانھ ھایی کھ آن  

..ماده دارویی می تواند ایجاد کند، تا حد ممکن ھمانند باشدماده دارویی می تواند ایجاد کند، تا حد ممکن ھمانند باشد
اینکھ خوردن پیاز و حتی استشمام بوی آن می تواند باعث  اینکھ خوردن پیاز و حتی استشمام بوی آن می تواند باعث  : : مثالمثال

ھمھ این عالیم را ھمھ این عالیم را . . آبریزش و سوزش بینی و اشکریزش شودآبریزش و سوزش بینی و اشکریزش شود
پزشکان ھومیوپات از این  پزشکان ھومیوپات از این  ..در سرماخوردگی مشاھده میکنیمدر سرماخوردگی مشاھده میکنیم

ھمانندی بھره می گیرند و بوسیلھ دارویی کھ بھ شیوه خاص ھمانندی بھره می گیرند و بوسیلھ دارویی کھ بھ شیوه خاص 
را جھت درمان  را جھت درمان  ھومیوپاتی از پیاز قرمز تھیھ شده استھومیوپاتی از پیاز قرمز تھیھ شده است

..بیماران مبتال بھ سرماخوردگی بھ کار می گیرندبیماران مبتال بھ سرماخوردگی بھ کار می گیرند



پزشکی چینپزشکی چین

پزشکی چین نخستین قسمت سازمان یافتھ پزشکی استپزشکی چین نخستین قسمت سازمان یافتھ پزشکی است..

27002700  سال قبل از میالد مسیحسال قبل از میالد مسیح

بر پایھ دو اصل یانگ و یین استبر پایھ دو اصل یانگ و یین است..

اصل مردانھ و فعال اصل مردانھ و فعال : : یانگیانگ

اصل منفی و زنانھاصل منفی و زنانھ::یینیین

 مفھومی است در نگرش چینیان باستان بھ نظام جھانمفھومی است در نگرش چینیان باستان بھ نظام جھانیین و یانگ یین و یانگ..

استاستیگانگی متضادھایگانگی متضادھاشکل ساده شده ای از مفھومشکل ساده شده ای از مفھوم    یانگیانگوو    یینیین  .  .

یین و یانگ نشان دھنده قطب ھای مخالف و تضادھای جھان ھستندیین و یانگ نشان دھنده قطب ھای مخالف و تضادھای جھان ھستند . .



یین و یانگیین و یانگ





پزشکی چینپزشکی چین

تتلبتھ این بدان معنا نیست کھ یانگ خوب است و یین بد اسلبتھ این بدان معنا نیست کھ یانگ خوب است و یین بد اساا . .

بلکھ یین و یانگ مانند شب و روز یا زمستان و تابستان بخشی  بلکھ یین و یانگ مانند شب و روز یا زمستان و تابستان بخشی  

. . از چرخھ ھستی ھستنداز چرخھ ھستی ھستند

  وقتی تعادل و احساس خوبی بھ وجود می آید کھ تعادل بین یین و  وقتی تعادل و احساس خوبی بھ وجود می آید کھ تعادل بین یین و

..یانگ برقرار باشدیانگ برقرار باشد

مثال آب سرد در مثال آب سرد در . . ھیچ چیزی کامال یین یا کامال یانگ نیستھیچ چیزی کامال یین یا کامال یانگ نیست

..مقابل آب جوش یین است ولی در مقابل یخ یانگ استمقابل آب جوش یین است ولی در مقابل یخ یانگ است



پزشکی چینپزشکی چین

جھت پیشگیری از آبلھ جھت پیشگیری از آبلھ . . چینی ھا نخستین پیشگامان ایمن سازی بوده اندچینی ھا نخستین پیشگامان ایمن سازی بوده اند

..انسانیانسانی

  بھترین پزشک کسی است کھ نھ تنھا اشخاص بیمار را بھترین پزشک کسی است کھ نھ تنھا اشخاص بیمار را : : از نظر چینیاز نظر چینی

..درمان کند بلکھ افرادی کھ ھم ھنوز بیمار نشده اند را درمان کنددرمان کند بلکھ افرادی کھ ھم ھنوز بیمار نشده اند را درمان کند

 پزشکان پای برھنھ چینی و طب سوزنی در حال حاضر ریشھ در پزشکان پای برھنھ چینی و طب سوزنی در حال حاضر ریشھ در

..پزشکی سنتی چینی داردپزشکی سنتی چینی دارد

پزشکانی ھستند کھ از وسایل مکانیکی و پیشرفتھ پزشکانی ھستند کھ از وسایل مکانیکی و پیشرفتھ : : برھنھ برھنھ پای پای   پزشکانپزشکان

پزشکی استفاده نمی کنند ، بلکھ ابزار کار آنھا بھ صورت سنتی پزشکی استفاده نمی کنند ، بلکھ ابزار کار آنھا بھ صورت سنتی 

    ..می باشدمی باشد



پزشکی مصرپزشکی مصر

یکی از قدیمی ترین تمدن ھا می باشدیکی از قدیمی ترین تمدن ھا می باشد . .

 در مصر باستان ھنر پزشکی با مذھب آمیختھ بوده و پزشکی معادل در مصر باستان ھنر پزشکی با مذھب آمیختھ بوده و پزشکی معادل

..کاھنی بوده استکاھنی بوده است

 در آن زمان کارھای عملی تشریح وجود نداشت زیرا مذھب مصری در در آن زمان کارھای عملی تشریح وجود نداشت زیرا مذھب مصری در

..نگھداری جسد انسان سفارش اکید کرده استنگھداری جسد انسان سفارش اکید کرده است

ایمھوتپایمھوتپمصری مصری ولین پزشکولین پزشکااImhotepImhotep  وزیر وزیر او او . . استاست

در ھزاره سوم پیش از میالد کھ طراح یکی از قدیمیترین در ھزاره سوم پیش از میالد کھ طراح یکی از قدیمیترین جوزرجوزرادشاهادشاهپپ

است و بعدھا بھ عنوان خدای پزشکی مصر است و بعدھا بھ عنوان خدای پزشکی مصر   ṢṢaqqārahaqqārahھرم ھا، ھرم ھرم ھا، ھرم 

.  .  یاد شده استیاد شده استآسکلپیوسآسکلپیوسھمرده با خدای یونانیھمرده با خدای یونانی



پزشکی مصرپزشکی مصر

پزشکان مصری معتقد ھستند کھ ضربان نبض گویش قلب استپزشکان مصری معتقد ھستند کھ ضربان نبض گویش قلب است..

 در آن دوران بیماری ھا با وسایلی مانند تنقیھ، مسھل، خون گرفتن در آن دوران بیماری ھا با وسایلی مانند تنقیھ، مسھل، خون گرفتن

..درمان می شددرمان می شد

  معروف ترین دست نوشتھ ھا در مورد پزشکی باستان پاپیروس ادوین  معروف ترین دست نوشتھ ھا در مورد پزشکی باستان پاپیروس ادوین

.  .  این پاپیروس قدیمیترین رسالھ در مورد جراحی استاین پاپیروس قدیمیترین رسالھ در مورد جراحی است. . اسمیت استاسمیت است



پاپیروس ادوین اسمیتپاپیروس ادوین اسمیت



پزشکی یونانیپزشکی یونانی

 فرھنگ یونان باستان مردم را بھ اندیشیدن درباره چرا؟ و چقدر ؟ فرھنگ یونان باستان مردم را بھ اندیشیدن درباره چرا؟ و چقدر ؟

..آموزش می دادآموزش می داد

اسکوالپ دو دختر بھ نام  اسکوالپ دو دختر بھ نام  . . نخستین پیشگام پزشکی یونانی اسکوالپ بودنخستین پیشگام پزشکی یونانی اسکوالپ بود

. . داشتداشت(Panaccea)(Panaccea)و دیگری پاناسھ آ و دیگری پاناسھ آ    (Hygiea) (Hygiea)ھای ھیژیا ھای ھیژیا 

 ھیژیا بھ عنوان ایزد بانوی سالمتی و پاناسھ آ بھ عنوان ایزد بانوی ھیژیا بھ عنوان ایزد بانوی سالمتی و پاناسھ آ بھ عنوان ایزد بانوی

..پزشکی بودپزشکی بود

بھداشتبھداشتتا بھ امروز باقی مانده است وتا بھ امروز باقی مانده است و  ھیژیاھیژیاام ام نن    »»HygieneHygiene « « از نام از نام

. . او سرچشمھ گرفتھ استاو سرچشمھ گرفتھ است



پزشکی یونانیپزشکی یونانی
او را پدر پزشکی می او را پدر پزشکی می . . معروفترین پزشک یونان باستان بقراط استمعروفترین پزشک یونان باستان بقراط است

..نامندنامند

 او سنت جادوگری در پزشکی را تغییر داد و روش بالینی را جایگزین او سنت جادوگری در پزشکی را تغییر داد و روش بالینی را جایگزین

..آن کردآن کرد

بقراط یھ ھمھ گیر بقراط یھ ھمھ گیر . . سوگند نامھ بقراط زیر بنای اخالق پزشکی شده استسوگند نامھ بقراط زیر بنای اخالق پزشکی شده است

..مطرح استمطرح است)  )  اپیدمیولوژیستاپیدمیولوژیست((شناس شناس 

 او فرضیھ ماواء الطبیعھ بودن بیماری ھا را رد کرد و بیماری را بھ او فرضیھ ماواء الطبیعھ بودن بیماری ھا را رد کرد و بیماری را بھ

..معرفی کردمعرفی کرد  فرایند طبیعیفرایند طبیعیعنوان یک عنوان یک 

 عنصر خاک، آب، باد و آتش عنصر خاک، آب، باد و آتش   44یونانی ھا بر این باور بودند کھ اشیاء از یونانی ھا بر این باور بودند کھ اشیاء از

..درست شده استدرست شده است



پزشکی یونانیپزشکی یونانی
 این عناصر کیفیت مربوط بھ خود یعنی سردی، خشکی، گرمی، و این عناصر کیفیت مربوط بھ خود یعنی سردی، خشکی، گرمی، و

این عناصر در بدن بھ صورت اخالط این عناصر در بدن بھ صورت اخالط . . رطوبت مزاج را تامین می کنندرطوبت مزاج را تامین می کنند

عدم عدم . . چرک، صفرای زرد، صفرای سیاه و خون چرک، صفرای زرد، صفرای سیاه و خون . . چھارگانھ می باشندچھارگانھ می باشند

..تعادل میان این چھار خلط منجر بھ بیماری می شودتعادل میان این چھار خلط منجر بھ بیماری می شود



احیای علم پزشکیاحیای علم پزشکی
 فرانکاستوریوس پزشک ایتالیایی کھ فرضیھ واگیری بیماری ھا را بیان فرانکاستوریوس پزشک ایتالیایی کھ فرضیھ واگیری بیماری ھا را بیان

او بھ انتقال عفونت از راه ذرات غیر قابل دیدن اشاره کرد و او بھ انتقال عفونت از راه ذرات غیر قابل دیدن اشاره کرد و . . کردکرد

دریافت کھ سفلیس از راه فرد بھ فرد از طریق آمیزش جنسی منتقل می دریافت کھ سفلیس از راه فرد بھ فرد از طریق آمیزش جنسی منتقل می 

.  .  شودشود



خیزش بھداشت عمومیخیزش بھداشت عمومی
 جان اسنو پزشک مخصوص ملکھ انگلستان، ارتباط میان وبا و آشامیدن جان اسنو پزشک مخصوص ملکھ انگلستان، ارتباط میان وبا و آشامیدن

ھمھ ھمھ   18541854تا سال تا سال   18481848از سال از سال   ..کشف کردکشف کرد  ١٨۵۴١٨۵۴آب را در سال آب را در سال 

و او ثابت کرد و او ثابت کرد . . گیری وبا در لندن توسط اسنو مورد بررسی قرار گرفتگیری وبا در لندن توسط اسنو مورد بررسی قرار گرفت

.  .  کھ آب آشامیدنی در انتشار بیماری نقش داردکھ آب آشامیدنی در انتشار بیماری نقش دارد



Distribution of Cholera Deaths in Distribution of Cholera Deaths in 
Golden Square Area of London AugustGolden Square Area of London August--

September September 18481848
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 جان جان . . قربانیان زیادي می گرفتقربانیان زیادي می گرفت  1919اپیدمی وبا در لندن در اواسط قرن اپیدمی وبا در لندن در اواسط قرن

و و   lambethlambethدو شرکت آبرسانی دو شرکت آبرسانی . . اسنو به بررسی این اپیدمی پرداختاسنو به بررسی این اپیدمی پرداخت

southwarksouthwark && vauxhallvauxhall     از پایین دست رود تـایمز کـه آلـوده بـا     ، از پایین دست رود تـایمز کـه آلـوده بـا ،

. . کردندکردندفاضالب بود آب دو سوم ساکنان جنوب رودخانه را تامین میفاضالب بود آب دو سوم ساکنان جنوب رودخانه را تامین می

 شرکت المبث محل تـأمین آب را بـه بـاالي رودخانـه     شرکت المبث محل تـأمین آب را بـه بـاالي رودخانـه     18491849در سال در سال

. . تغییر دادتغییر داد

 گیري وبا روي داد، جان اسنو پیش بینـی کـرد   گیري وبا روي داد، جان اسنو پیش بینـی کـرد   که همهکه همه  18541854درسال درسال

گیرند مرگ و میر کمتري خواهند گیرند مرگ و میر کمتري خواهند که افرادي که از این شرکت آب میکه افرادي که از این شرکت آب می

..داشتداشت

::وي یک مطالعه را آغاز کردوي یک مطالعه را آغاز کرد
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هـایی کـه بوسـیله    ها بدون شک روشن بود، میزانهاي مرگ از وبا در خانهیافته
مرتبـه بـیش از    9تـا   8شـدند  شرکت سـوث وارك و واکسـهال آبرسـانی مـی    

.شدهایی بود که توسط شرکت المبث آبرسانی میخانه
 شودمنتقل می"عامل وبا "گیري کرد وبا توسط آب آلوده به اسنو نتیجه.

کـرد و در  هایی را مشخص کرد که هـر شـرکت آبرسـانی مـی    اسنو تعداد خانه

خانه محاسبه کـرد و   10000گیري میزان مرگ از وبا را به ازاء نخستین هفته همه

:هاي لندن مقایسه نمودآنرا با بقیه محله



هـاي مـنظم او، درك وي از یـک تجربـه     هـاي مـنظم او، درك وي از یـک تجربـه     کار اسنو براساس مشاهدهکار اسنو براساس مشاهده
طبیعی و روش کمی او درتحلیـل رویـداد یـک بیمـاري در جوامـع      طبیعی و روش کمی او درتحلیـل رویـداد یـک بیمـاري در جوامـع      

تر از آن چیـزي بـود کـه تصـور     تر از آن چیـزي بـود کـه تصـور     تاثیر گزارش او گستردهتاثیر گزارش او گسترده. . انسانی بودانسانی بود
::شدشدمیمی

         تنها دو سال پـس از گـزارش او قـانونی وضـع شـد مبنـی براینکـه تمـام         تنها دو سال پـس از گـزارش او قـانونی وضـع شـد مبنـی براینکـه تمـام
..شرکتهاي آبرسانی لندن باید آب خود را تصفیه نمایندشرکتهاي آبرسانی لندن باید آب خود را تصفیه نمایند

 گیري کرد که  گیري کرد که  نتیجهنتیجه  18541854اسنو در سال اسنو در سال

..شودشودوبا توسط آب آلوده منتقل میوبا توسط آب آلوده منتقل می

 باکتري عامل وباباکتري عامل وبا((آقاي کخ، ویبریو کلرا آقاي کخ، ویبریو کلرا((

..کشف کردکشف کرد  18831883را در سال را در سال 
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فرضیھ میکروبی ایجاد بیماریفرضیھ میکروبی ایجاد بیماری
در پزشکی باستان علت ایجاد بیماری برای بشر پنھان بوددر پزشکی باستان علت ایجاد بیماری برای بشر پنھان بود..

 لذا بشر آن را بھ ماوراء الطبیعھ فرضیھ خلطی بودن بیماری ، فرضیھ لذا بشر آن را بھ ماوراء الطبیعھ فرضیھ خلطی بودن بیماری ، فرضیھ

واگیر بودن بیماری ھا و فرضیھ بخارھای بد بو کھ بیماری را بھ مواد واگیر بودن بیماری ھا و فرضیھ بخارھای بد بو کھ بیماری را بھ مواد 

..مضر و بخارھای ھوا منتسب می کردمضر و بخارھای ھوا منتسب می کرد

 18731873پاستور نادرستی فرضیھ ایجاد خودبخود را اثبات نمود و در سال پاستور نادرستی فرضیھ ایجاد خودبخود را اثبات نمود و در سال  

.  .  فرضیھ میکروبی ایجاد بیماری را بھ میان آوردفرضیھ میکروبی ایجاد بیماری را بھ میان آورد



تاریخچه بهداشت عمومی در ایرانتاریخچه بهداشت عمومی در ایران



پزشكيپزشكيتعریف تاریختعریف تاریخ
 از مطالعه وقایع و شخصیت هاي مرتبط با پزشکی از مطالعه وقایع و شخصیت هاي مرتبط با پزشکی

 بهداشت عمومی نیز تعمیم دادبهداشت عمومی نیز تعمیم داداین تعریف را می توان به این تعریف را می توان به::

تاریخچه بهداشت عمومی نیز به مطالعه وقایع و شخصیت هاي تاریخچه بهداشت عمومی نیز به مطالعه وقایع و شخصیت هاي دردر

..مرتبط با این علم و هنر، پرداخت مرتبط با این علم و هنر، پرداخت 



))شمسیشمسی  12281228((دارالفنوندارالفنون

تاسیس شدتاسیس شدامیرکبیر امیرکبیر دارالفنون توسط میرزاتقی خاندارالفنون توسط میرزاتقی خان..

  او براي تدریس علوم پزشکی دکتر پوالك اتریشی و دکتر شلیمر  او براي تدریس علوم پزشکی دکتر پوالك اتریشی و دکتر شلیمر

..هلندي را استخدام کردهلندي را استخدام کرد

   ه قه ق  12681268((سیزده روز پس از کشته شدن امیرکبیرسیزده روز پس از کشته شدن امیرکبیردارالفنون دارالفنون--

و با حضور ناصرالدین شاهو با حضور ناصرالدین شاه  ) ) 18511851

..شروع به کار کردشروع به کار کرد  



دارالفنوندارالفنون

شمسی به تهران آمد، شمسی به تهران آمد،   12431243فرانسوي در سال فرانسوي در سال   دکتر تولوزاندکتر تولوزان

..دارالفنون بود دارالفنون بود او هم طبیب ناصرالدین شاه و هم استاداو هم طبیب ناصرالدین شاه و هم استاد

ه دنبال قحطی هاي مکرر و اپیدمی هاي وبا به پیشنهاد دکتر ه دنبال قحطی هاي مکرر و اپیدمی هاي وبا به پیشنهاد دکتر بب

شروع به کارکرد شروع به کارکرد   مجلس حفظ الصحهمجلس حفظ الصحهتولوزان سازمانی به نامتولوزان سازمانی به نام

ین سازمان کشوري در زمینه بهداشت ین سازمان کشوري در زمینه بهداشت اولاولکه در حقیقت که در حقیقت 

..عمومی بود عمومی بود 

اصلی مجلس حفظ الصحه عبارت بود از اقدامات اصلی مجلس حفظ الصحه عبارت بود از اقدامات وظایفوظایف

قرنطینه و واکسیناسیونقرنطینه و واکسیناسیون



قرنطینهقرنطینه

 قرنطینه یک واژه فرانسوي است که در لغت به معناي دوره قرنطینه یک واژه فرانسوي است که در لغت به معناي دوره

چهل روزه براي جلوگیري از انتشار و سرایت بیماریهاي واگیر چهل روزه براي جلوگیري از انتشار و سرایت بیماریهاي واگیر 

از از ” ” دام و حتی گیاه تقریبادام و حتی گیاه تقریبا, , و در مورد انسانو در مورد انسان, , به کار می رودبه کار می رود

.  .  روش و اصول مشترکی پیروي میکندروش و اصول مشترکی پیروي میکند

 http://www.ehttp://www.e--ivo.irivo.ir



قرنطینهقرنطینه

 به علت افزایش مبادالت تجاري توسط کشتی ها و نیز بروز به علت افزایش مبادالت تجاري توسط کشتی ها و نیز بروز

مانند وبا و طاعونمانند وبا و طاعون  اپیدمی هاي بیماري هااپیدمی هاي بیماري ها

 برقراري سرویس برقراري سرویس وظایف اصلی مجلس حفظ الصحه وظایف اصلی مجلس حفظ الصحه یکی از یکی از

..بود بود   هاي قرنطینههاي قرنطینه

 دردر  طاعونطاعونشمسی اپیدمی بسیار شدید شمسی اپیدمی بسیار شدید 12781278در مرداد در مرداد  

نطقه خلیج فارس حادث شد و به دنبال آن مقامات دولت نطقه خلیج فارس حادث شد و به دنبال آن مقامات دولت مم

پیشنهاد تاسیس مراکز قرنطینه و اجراي مقررات پیشنهاد تاسیس مراکز قرنطینه و اجراي مقررات انگلستانانگلستان

آغاز کردندآغاز کردند  بوشهربوشهرآنرا نمودند و اقدامات خود را در آنرا نمودند و اقدامات خود را در 



قرنطینهقرنطینه

 طبق توافقی که بین دولت هاي اروپایی و اختصاصا دولت طبق توافقی که بین دولت هاي اروپایی و اختصاصا دولت

قرار شد در بنادر قرار شد در بنادر به عمل آمدبه عمل آمد  ) ) 12881288((انگلیس و دولت ایرانانگلیس و دولت ایران

بندرعباس، بوشهر، بندرلنگه، آبادان و بندر بندرعباس، بوشهر، بندرلنگه، آبادان و بندر ((جنوب ایران جنوب ایران 

..مراکز قرنطینه ایجاد گرددمراکز قرنطینه ایجاد گردد) ) جاسکجاسک

 نام مجلس حفظ الصحه به شوراي عالی نام مجلس حفظ الصحه به شوراي عالی   13001300همان سال همان سال

عمومی در وزارت فوائد عمومی در وزارت فوائد تبدیل شد و بعدا اداره صحیهتبدیل شد و بعدا اداره صحیه  ههصحیصحی

تاسیس شد و شوراي عالی تاسیس شد و شوراي عالی   ))اقتصاداقتصاد--وزارت کشوروزارت کشور((عامهعامه

..صحیه عمال تعطیل گردیدصحیه عمال تعطیل گردید



قرنطینهقرنطینه

 قرنطینه قرنطینه شمسی پزشکان ایرانی پست هايشمسی پزشکان ایرانی پست هاي  13071307در تیر ماه در تیر ماه

بنادر را تحویل گرفته وکلید اداره مرکزي نیز به نماینده ایران  بنادر را تحویل گرفته وکلید اداره مرکزي نیز به نماینده ایران  

مستقیما زیر مستقیما زیر واگذار شد و از همان سال کلّیه امور قرنطینهواگذار شد و از همان سال کلّیه امور قرنطینه

..عمومی دولت ایران قرار گرفتعمومی دولت ایران قرار گرفت  یهیهنظر اداره صحنظر اداره صح



واکسیناسیونواکسیناسیون

 آبله را دکتر کلوکه فرانسوي آبله را دکتر کلوکه فرانسوي ) ) واکسیناسیونواکسیناسیون((مایه کوبی مایه کوبی
پیشنهاد کردپیشنهاد کرد

واکسن براي مایه کوبی از تاول هاي آ بله کودکان مبتال واکسن براي مایه کوبی از تاول هاي آ بله کودکان مبتال ابتداابتدا
گرفته می شدگرفته می شد

تمام دنیا رایج بود تمام دنیا رایج بود بعدا مایه آبله به نوع آبله گاوي که دربعدا مایه آبله به نوع آبله گاوي که در
..تبدیل شد تبدیل شد 

تاریخچه برنامه هاي واکسیناسیون به عنوان برنامه هايتاریخچه برنامه هاي واکسیناسیون به عنوان برنامه هاي
انستیتو پاستور انستیتو پاستور بهداشت عمومی در حقیقت با شروع به کاربهداشت عمومی در حقیقت با شروع به کار

))12991299((ایر ان شروع می شودایر ان شروع می شود

 تولید واکسن آبله نیز در انستیتو تولید واکسن آبله نیز در انستیتو شمسیشمسی  13141314در سال در سال
..پاستور شروع شدپاستور شروع شد



گذار اپیدمیولوژیكگذار اپیدمیولوژیك
))Epidemiologic TransitionEpidemiologic Transition((

گذار سالمتگذار سالمت

))Health TransitionHealth Transition((



::ککگذار اپیدمیولوژیگذار اپیدمیولوژی

 ر می شدر می شد تصویک پدیده یک طرفۀ عبور از کنترل بیماریهاي یک پدیده یک طرفۀ عبور از کنترل بیماریهاي که که تصو

عفونی و نهایتا دستیابی به کنترل بیماریهاي غیرمسري استعفونی و نهایتا دستیابی به کنترل بیماریهاي غیرمسري است

ست که ست که نینینوپدیدي و بازپدیدي بیماري هاي عفونی، پدیده بدیعینوپدیدي و بازپدیدي بیماري هاي عفونی، پدیده بدیعی

هرگز در طول تاریخ، رخ نداده و صرفا طی سه دهۀ گذشته به وقوع  هرگز در طول تاریخ، رخ نداده و صرفا طی سه دهۀ گذشته به وقوع  

کلّ این پدیده ها به همراه تغییرات جمعیت  کلّ این پدیده ها به همراه تغییرات جمعیت    بلکهبلکه! ! پیوسته باشد پیوسته باشد 

را تشکیل می دهد که در طول را تشکیل می دهد که در طول   گذار سالمتگذار سالمتشناختی، واقعیتی به نام شناختی، واقعیتی به نام 

تاریخ نه به عنوان پدیده و واکنشی یک طرفه بلکه دوطرفه و پویا به تاریخ نه به عنوان پدیده و واکنشی یک طرفه بلکه دوطرفه و پویا به 

وقوع پیوستهوقوع پیوسته



::ککگذار اپیدمیولوژیگذار اپیدمیولوژی

     بسیاري از این تغییرات، حاصل ارتبـاط متقابـل انسـان و محـیط     بسیاري از این تغییرات، حاصل ارتبـاط متقابـل انسـان و محـیط

اکولوژیک و فرهنگی ـ اجتماعی اوست ولی گاهی تحت تاثیر عمیق  اکولوژیک و فرهنگی ـ اجتماعی اوست ولی گاهی تحت تاثیر عمیق  

و امثال اینها نیز و امثال اینها نیز   حوادث طبیعیِ نوظهوري نظیر گرم شدن کُره زمینحوادث طبیعیِ نوظهوري نظیر گرم شدن کُره زمین

بـروز و  بـروز و  قرار گرفته و حوادث پیش بینی نشده اي به بار می آورد و قرار گرفته و حوادث پیش بینی نشده اي به بار می آورد و 

را تحت تـاثیر قـرار مـی    را تحت تـاثیر قـرار مـی      شیوع هر دو نوع بیماري عفونی و  مزمن شیوع هر دو نوع بیماري عفونی و  مزمن 

..دهددهد



::ککگذار اپیدمیولوژیگذار اپیدمیولوژی

توان شایعترین دلیل گذار سالمت توان شایعترین دلیل گذار سالمت تغییر رفتار انسانها را میتغییر رفتار انسانها را می

..دانستدانست

   تاکنون با سه گـذار اپیـدمیولوژیک   تاکنون با سه گـذار اپیـدمیولوژیک(E. Transition)(E. Transition)  عمـده  عمـده

::ایمایم    مواجه بودهمواجه بوده

گذار اپیدمیولوژیکگذار اپیدمیولوژیک  لینلیناواو

 اپیدمیولوژیکاپیدمیولوژیکدومین گذار دومین گذار

 اپیدمیولوژیکاپیدمیولوژیکسومین گذار سومین گذار



ي انھا را م ار انس ر رفت يتغیی انھا را م ار انس ر رفت المت  تغیی ذار س ل گ ایعترین دلی وان ش المت  ت ذار س ل گ ایعترین دلی وان ش ت
..دانستدانست

 یاري از د، بس وني نوپدی اي عف ل بیماریھ روزه معض یاري از ام د، بس وني نوپدی اي عف ل بیماریھ روزه معض ام
ع      ھ جوام رار داده و توّج عاع ق ت الش تي را تح اي بھداش ع     باورھ ھ جوام رار داده و توّج عاع ق ت الش تي را تح اي بھداش باورھ
ھ           ت ك ھ اس ب توّج ت و جال تھ اس وف داش ود معط ھ خ ھ          علمي را ب ت ك ھ اس ب توّج ت و جال تھ اس وف داش ود معط ھ خ علمي را ب

ده   راین عقی مندان ب یاري از دانش ده  بس راین عقی مندان ب یاري از دانش اي   بس دي بیماریھ ھ نوپدی د ك اي   ان دي بیماریھ ھ نوپدی د ك ان
رفًا ري، ص رفًاُمس ري، ص اده و   ُمس اق افت ا اتف ھ بارھ ت بلك د نیس ده جدی ك پدی اده و ی اق افت ا اتف ھ بارھ ت بلك د نیس ده جدی ك پدی ی

ت      وده اس اء نم تي، ایف ّوالت بھداش اریخ تح ي در ت ش عظیم ت     نق وده اس اء نم تي، ایف ّوالت بھداش اریخ تح ي در ت ش عظیم   ..نق
دمیولوژیك      ذار اپی ھ گ ا س دمیولوژیك     تاكنون ب ذار اپی ھ گ ا س ھ   (E. Transition)(E. Transition)تاكنون ب ده مواج ھ   عم ده مواج عم

::ایمایم    بودهبوده



11--   نگي ھ س ر دوره پارین ذار، در اواخ ین گ نگي اّول ھ س ر دوره پارین ذار، در اواخ ین گ اّول
(Paleolithic)(Paleolithic) نگي نگي و دوران نوس ادث   ،،(Neolithic)(Neolithic)و دوران نوس ادث ح ح

..استاست  گردیدهگردیده

22--         الب د و انق ر جدی از عص ا آغ ذار، ب ین گ الب       دّوم د و انق ر جدی از عص ا آغ ذار، ب ین گ دّوم
..استاست  صنعتي، شكل گرفتھصنعتي، شكل گرفتھ

33--    ده ده  سّومین گذار از حدود سھ دھة قبل آغاز گردی سّومین گذار از حدود سھ دھة قبل آغاز گردی
..ھمچنان ادامھ داردھمچنان ادامھ دارد  وو  استاست



اّولین گذار ایپدمیولوژیكاّولین گذار ایپدمیولوژیك

وو  نبودهنبوده  برخورداربرخوردار  چندانيچنداني  وسعتوسعت  ازاز  انسانيانساني  اّولیھاّولیھ  جوامعجوامع    
  وجودوجود  آنانآنان  بینبین  نیزنیز  سریعسریع  ارتباطارتباط  امكانامكان  آنآن  پراكندگيپراكندگي  علیرغمعلیرغم
  بودهبودهناچیزناچیز  نیزنیز  وسیعوسیع  گیریھايگیریھاي  ھمھھمھ  بروزبروز  احتمالاحتماللذالذا  وو  نداشتھنداشتھ

    غارھاغارھا  دردر  زندگيزندگيشرایط،شرایط،  آنآن  تحتتحت  رسدرسدميمي  نظرنظر  بھبھ  وو  استاست
    انسانانسان  وو  كردهكردهميمي  ناپذیرناپذیر  اجتناباجتناب  رارا  اكتوپارازیتھااكتوپارازیتھابابا  مواجھةمواجھة

    گریبانگریبان  بھبھ  دستدست  بالیابالیا  اینگونھاینگونھ  بابا  زندگيزندگي  آغازآغاز  ھمانھمان  ازاز  اّولیھاّولیھ
    خامخام  گوشتگوشت  مصرفمصرف  وو  خامخواريخامخواري  وو  گیاھخواريگیاھخواريوو  استاست  بودهبوده
  ايايویژهویژه  بیماریھايبیماریھاي  انتقالانتقال  باعثباعث  وو  شدهشده  عّلتعّلت  بربر  مزیدمزید  نیزنیز
..استاست  گردیدهگردیدهميمي



گردیدهگردیده  آغازآغاز  قبلقبل  سالسال  ھزارھزار  دهده  حدودحدود  ،،اپیدمیولوژیكاپیدمیولوژیك  گذارگذار  اّولیناّولین  
    انسانانسان  زندگيزندگي  شیوهشیوه  دردر  عظیميعظیمي  چرخشچرخش  زمانزمان  آنآن  دردر  زیرازیرا  ..استاست
    جايجاي  زیاديزیادي  حدودحدود  تاتا  گرائي،گرائي،  كوچكوچوو  شكارشكار  سپسسپس  وو  شدهشده  آغازآغاز
  موردمورد  غذائيغذائي  موادمواد  تولیدتولید  وو  ثابتثابت  منطقھمنطقھ  یكیك  دردر  ِاسكانِاسكان  بھبھ  رارا  خودخود
    انسان،انسان،  اجتماعياجتماعي  سازماندھيسازماندھي  دردر  شكشك  بدونبدون  وو  دادهداده  روزمرهروزمره  نیازنیاز

  بھبھ  منجرمنجر  كھكھ  عاداتيعاداتي  وو  دموگرافیكدموگرافیك  ویژگیھايویژگیھاي  غذائي،غذائي،  عاداتعادات
    عظیميعظیمي  تاثیرتاثیر  نیزنیز  گردیدهگردیدهميمي  حیواناتحیوانات  بابا  انسانانسان  بیشتربیشتر  تماستماس
  مشتركمشترك  بیماریھايبیماریھاي  ازاز  بسیاريبسیاري  بھبھ  ابتالءابتالء  برايبراي  رارا  زمینھزمینھ  وو  داشتھداشتھ

    وو  نمودهنموده  مساعدمساعد  ))زئونوززئونوزبیماریھایبیماریھای((انسانھاانسانھا  وو  حیواناتحیوانات  بینبین
..استاست  دادهداده  اختصاصاختصاص  خودخود  بھبھ  رارا  میرمیر  وو  مرگمرگ  عللعلل  بیشترینبیشترینشایدشاید



::خصوصیات اولین گذار اپیدمیولوژیکخصوصیات اولین گذار اپیدمیولوژیک

در یك منطقھ و توسعة روابط اجتماعيدر یك منطقھ و توسعة روابط اجتماعياسكان گروھھائي از انسانھا اسكان گروھھائي از انسانھا --11

  بیماریھايبیماریھاي  انتشارانتشار  برايبراي  رارا  زمینھزمینھ  انسانھاانسانھا  مستقیممستقیم  تماستماس  افزایشافزایش  آنآن  تبعتبع  بھبھ  --22
    ..نمودنمود  مساعدمساعد  ُمسري،ُمسري،

  افزایشافزایش  موجباتموجبات  گردیدهگردیده  عّلتعّلت  بربر  مزیدمزید  ھمھم  انسانيانسانيفضوالتفضوالت  شدنشدن  انباشتھانباشتھ--33
..استاست  نمودهنموده  فراھمفراھم  رارا  گوارشيگوارشي  عفونتھايعفونتھاي  وو  ھاھا  ماكروپارازیتماكروپارازیت

  گوسفند،گوسفند،  بز،بز،  نظیرنظیرحیواناتيحیواناتي  كردنكردن  اھلياھليوو  حیواناتحیوانات  بربر  تسلطتسلط  بابا  اینكھاینكھ  تاتا  --44
  بیماریھايبیماریھاي  ازاز  جدیديجدیدي  منابعمنابع  پرندگان،پرندگان،  ازاز  برخيبرخي  وو  ......خوكخوك  گاو،گاو،

  سیاهسیاه،،سلسلنظیرنظیر  بیماریھائيبیماریھائي  وو  گرفتھگرفتھ  قرارقرار  انسانانسان  بابا  تماستماس  دردر  مشترك،مشترك،
  مصرفمصرف  وو  تماستماس  طریقطریق  ازاز  آسانيآساني  بھبھمالتمالت  تبتبوو  ......QQتبتب  ،،زخمزخم

..گردیدندگردیدند  منتقلمنتقل  انسانانسان  بھبھ  حیوانيحیواني  ھايھايفراوردهفراورده

    رارا  زمانزمان  آنآن  انسانھايانسانھاي  مرگمرگ  بھبھ  منجرمنجر  مھممھم  عواملعوامل  وو  اصلياصلي  بیماریھايبیماریھاي  --55
..دادنددادند  ميمي  تشكیلتشكیل  ،،اھلياھلي  حیواناتحیوانات  بابا  مرتبطمرتبط  زئونوزھايزئونوزھاي



    بدونبدون  انگلھايانگلھايبابا  تماستماس  افزایشافزایش  باعثباعث  كشاورزي،كشاورزي،فعالیتھايفعالیتھاي  - - 66
    آنھاآنھا  تخمتخم  كھكھ  گوارشيگوارشي  كرمھايكرمھاي  وو  شیستوزوماشیستوزوما  نظیرنظیر(Vector)(Vector)ناقلناقل

    آلودگيآلودگي  باعثباعث  وو  رسیدهرسیده  مزارعمزارع  بھبھ  انساني،انساني،  فضوالتفضوالت  طریقطریق  ازاز
    گردیدهگردیده  شود،شود،  ميمي  كشاورزيكشاورزي  ھايھاي  فراوردهفراورده

    ھايھاي  طغیانطغیان  باعثباعث  احتماالاحتماال  وو  شدهشده  آغازآغاز  نیزنیزغذائيغذائي  موادمواد  انباشتنانباشتن- - 77
..استاست  شدهشده،،غذائيغذائي  مسمومیتھايمسمومیتھايازاز  وسیعيوسیعي  نسبتانسبتا

ا  --88 ا  از طرف دیگر تماس بسیار نزدیك با علوفھ بھ ھنگام چیدن آنھ از طرف دیگر تماس بسیار نزدیك با علوفھ بھ ھنگام چیدن آنھ
رض  ان را در مع رض انس ان را در مع راتانس زش حش راتگ زش حش ائي گ ھ بیماریھ تالء ب ائي و اب ھ بیماریھ تالء ب و اب

ر رنظی وس  نظی وستیف انھا     تیف دگي انس ادات زن اس ع ر اس رار داده و ب انھا   ق دگي انس ادات زن اس ع ر اس رار داده و ب ق
د و     رار گرفتن ا وي ق اس ب ز در تم ل نی رات ناق یاري از حش د و    بس رار گرفتن ا وي ق اس ب ز در تم ل نی رات ناق یاري از حش بس

مثال باعث انتقال تب زرد، تب دانگ و امثال اینھا گردیدندمثال باعث انتقال تب زرد، تب دانگ و امثال اینھا گردیدند



Vector (epidemiology)Vector (epidemiology)
 In epidemiology, a vector is any agent (person, In epidemiology, a vector is any agent (person, 

animal or microorganism) that carries and animal or microorganism) that carries and 
transmits an infectious agent. Vectors are transmits an infectious agent. Vectors are 
vehicles by which infections are transmitted vehicles by which infections are transmitted 
from one host to another.from one host to another.



با تكامل فكري و افزایش تجربیات انسان و بھره گیري بھتر از ابزارھاي با تكامل فكري و افزایش تجربیات انسان و بھره گیري بھتر از ابزارھاي --99
جدید، در عصر نوسنگي بیماري ھاي جدیدي پا بھ عرصھ وجود جدید، در عصر نوسنگي بیماري ھاي جدیدي پا بھ عرصھ وجود 

..گذاشتگذاشت

كمبود غذا و سوء تغذیھ  كمبود غذا و سوء تغذیھ  بھ دلیل افزایش جمعیت، بیماریھاي ناشي از بھ دلیل افزایش جمعیت، بیماریھاي ناشي از   - - 1010
بر عّلت شده و زمینھ را براي بروز بیماریھاي عفوني فراھم بر عّلت شده و زمینھ را براي بروز بیماریھاي عفوني فراھم نیز مزیدنیز مزید
مي كردهمي كرده

زندگي در آن شرایط باعث بوجود آمدن طبقات اجتماعي مختلفي شده و زندگي در آن شرایط باعث بوجود آمدن طبقات اجتماعي مختلفي شده و   - - 1111
آثار و بقایاي انسان ھا در آن دوران و ازجملھ تغییرات موجود در آثار و بقایاي انسان ھا در آن دوران و ازجملھ تغییرات موجود در 

زنان و كودكاني كھ زنان و كودكاني كھ استخوانھاي آنان حاكي از این واقعیت است كھاستخوانھاي آنان حاكي از این واقعیت است كھ
متعلق بھ طبقات اجتماعي ضعیف تري بوده اند در اّولین گذار  متعلق بھ طبقات اجتماعي ضعیف تري بوده اند در اّولین گذار  

اپیدمیولوژیك، از بیماریھاي بیشتري رنج مي برده انداپیدمیولوژیك، از بیماریھاي بیشتري رنج مي برده اند

در دوران نوسنگي، مقایسھ استخوانھا با موارد مشابِھ مربوط بھ اجداد در دوران نوسنگي، مقایسھ استخوانھا با موارد مشابِھ مربوط بھ اجداد 
آنان موارد مرگ و میر بیشتر، مشكالت دنداني و اختالل در رشد آنان موارد مرگ و میر بیشتر، مشكالت دنداني و اختالل در رشد 

استخواني در نسل جدید را نشان مي دھداستخواني در نسل جدید را نشان مي دھد



    بربر  مختلف،مختلف،  مناطقمناطق  دردر  شھرنشیني،شھرنشیني،  آغازآغاز  وو  انسانھاانسانھا  جمعیتجمعیت  افزایشافزایش  بابا- - 1111
  تراكمتراكم  بربر  شھرھاشھرھا  گسترشگسترش  بابا  وو  شدهشده  افزودهافزوده  گیریھاگیریھا  ھمھھمھ  شدتشدت  وو  وسعتوسعت

  ازجملھازجملھ  وو  گردیدهگردیده  افزودهافزوده  مشترك،مشترك،  منبعمنبع  بابا  گیریھايگیریھاي  ھمھھمھ  بروزبروز  وو  جمعیتھاجمعیتھا
..آوردهآورده  باربار  بھبھ  فراوانيفراواني  مصیبتھايمصیبتھايوباوباگیریھايگیریھاي  ھمھھمھ

  تیفوستیفوس  وو  طاعونطاعون  نظیرنظیر  ناقل،ناقل،  واجدواجد  بیماریھايبیماریھاي  ازاز  ناشيناشي  گیریھايگیریھاي  ھمھھمھ  - - 1212
استاست  گردیدهگردیده  انسانيانساني  جوامعجوامع  پاشیدگيپاشیدگي  ھمھم  ازاز  باعثباعث

  ویروسيویروسي  ھايھاي  عفونتعفونت  سایرسایر  ووآبلھآبلھ  اوریون،اوریون،  سرخك،سرخك،  ازاز  ناشيناشي  طغیانطغیان- - 1313
  ھمھھمھ  كھكھ  زمانيزماني  وو  شدهشده  ميمي  واقعواقع  ساز،ساز،  مسئلھمسئلھ  روزافزوني،روزافزوني،  طورطور  بھبھ  نیزنیز

  بزرگساالنبزرگساالن  ابتالءابتالء  باعثباعث  عفونيعفوني  بیماریھايبیماریھاي  ازاز  ناشيناشي  طغیانھايطغیانھاي  وو  گیریھاگیریھا
  طوريطوري  بھبھ  ..استاست  كردهكرده  ميمي  فلجفلج  نیزنیز  رارا  ھاھا  خانوادهخانواده  اقتصاداقتصاد  چرخچرخ  شدهشده  ميمي
  كشورھايكشورھاي  ازاز  بسیاريبسیاري  جمعیتجمعیت  سّومسّوم  یكیك  ھالكتھالكت  باعثباعثِسلِسل  بھبھ  ابتالءابتالءكھكھ

  بردنبردن  بینبین  ازاز  باعثباعث  سیزدھمسیزدھم  قرنقرن))طاعونطاعون((سیاهسیاه  مرگمرگوو  گردیدهگردیده  اروپائياروپائي
استاست  شدهشده  اروپااروپا  جمعیتجمعیت  چھارمچھارم  یكیك

  انتشارانتشار  وو  بیشتربیشتر  تماستماس  باعثباعث  نیزنیز  اياي  قارهقاره  بینبین  وو  شھريشھري  بینبین  مسافرتھايمسافرتھاي  - - 1414
  گیریھايگیریھاي  ھمھھمھ  بروزبروز  موجبموجب  ازجملھازجملھ  وو  ھاھا  بیماريبیماري  ازاز  برخيبرخي  وسیعتروسیعتر
..استاست  شدهشده  آنھاآنھا  امثالامثال  وو  تیفوئیدتیفوئید  آبلھ،آبلھ،مرگبارمرگبار



دّومین گذار اپیدمیولوژیكدّومین گذار اپیدمیولوژیك

  اواسطاواسط  دردر  ،،صنعتيصنعتي  انقالبانقالب  آغازآغاز  بابااپیدمیولوژیك،اپیدمیولوژیك،  گذارگذار  دّومیندّومین- - 11
    بھبھ  وو  گردیدهگردیده  حادثحادث  شمالي،شمالي،  آمریكايآمریكاي  وو  اروپااروپا  دردر  نوزدھمنوزدھم  قرنقرن
  مرگمرگ  میزانمیزان  كاھشكاھش  باعثباعث  صنعتيصنعتي  كشورھايكشورھاي  دردرواضحيواضحي  نحونحو

    بیماریھايبیماریھاي  مرگبارمرگبار  پاندمیھايپاندمیھاي  وو  شدهشدهعفونيعفوني  بیماریھايبیماریھاي  ازاز  ناشيناشي
    ساختھساختھ  وو  دژنراتیودژنراتیو  بیماریھايبیماریھايبھبھ  رارا  خودخود  جايجاي  ظاھراظاھرا  عفوني،عفوني،

..انداند  دادهداده  بشربشر  دستدست

    بیستم،بیستم،  وو  نوزدھمنوزدھم  قرنقرن  دردر  عفونيعفوني  بیماریھايبیماریھاي  بروزبروز  میزانمیزان  كاھشكاھش- - 22
    علمعلم  دردر  جدیدجدید  پیشرفتھايپیشرفتھايازجملھازجملھ  وو  مختلفمختلف  عواملعوامل  تاثیرتاثیر  تحتتحت

  گردیدهگردیده  حاصلحاصل  ،،مردممردم  زندگيزندگي  سطحسطح  ارتقاءارتقاء  وو  تكنولوژيتكنولوژي  پزشكي،پزشكي،
..استاست  یافتھیافتھ  گسترشگسترش  نیزنیز  توسعھتوسعھ  درحالدرحال  كشورھايكشورھاي  بھبھ  سرانجامسرانجام  وو



مراحل كاھش میزان مرگ ناشي از بیماریھاي عفوني در اروپامراحل كاھش میزان مرگ ناشي از بیماریھاي عفوني در اروپا

ـ مرحلھ اّول از اواخر قرن ھفدھم آغاز گردیده و تا آغاز قرن نوزدھم، ـ مرحلھ اّول از اواخر قرن ھفدھم آغاز گردیده و تا آغاز قرن نوزدھم،   11
قط ھمھ گیریھاي پراكنده قط ھمھ گیریھاي پراكنده ففادامھ یافتھ است بھ طوري كھ در این مرحلھ ادامھ یافتھ است بھ طوري كھ در این مرحلھ 

..رخ داده استرخ داده است  اي از طاعون، آبلھ و تیفوساي از طاعون، آبلھ و تیفوس

ـ مرحلھ دّوم از اواسط قرن نوزدھم شروع شده و در عرض سھ دھھ بھ  ـ مرحلھ دّوم از اواسط قرن نوزدھم شروع شده و در عرض سھ دھھ بھ    22
كاھش میزان مرگ ناشي از بیماریھاي عفوني و افزایش  كاھش میزان مرگ ناشي از بیماریھاي عفوني و افزایش  وضوح باعث وضوح باعث 
علیرغم كاھش میزان موالید، باعث افزایش توده علیرغم كاھش میزان موالید، باعث افزایش توده شده و شده و امید بھ زندگي امید بھ زندگي 

..شده  استشده  است  جمعیتجمعیت

آغاز گردیده و آغاز گردیده و   19401940كشف آنتي بیوتیك ھا در دھة كشف آنتي بیوتیك ھا در دھة ـ مرحلھ سّوم با ـ مرحلھ سّوم با   33
كاھش ھرچھ بیشتر میزان مرگ ناشي از بیماریھاي عفوني كاھش ھرچھ بیشتر میزان مرگ ناشي از بیماریھاي عفوني باعث باعث 

..ادامھ یافتھ استادامھ یافتھ است  19801980و تا اوائل دھة و تا اوائل دھة گردیده گردیده 



11-- دگي ھ زن د ب زایش امی دگي اف ھ زن د ب زایش امی روز اف ث ب روز باع ث ب ا  باع رتبط ب اي م ا  بیماریھ رتبط ب اي م بیماریھ
ود        سالخوردگي سالخوردگي  وردار نب داني برخ یوع چن ل از آن از ش ا قب ھ ت ود        ك وردار نب داني برخ یوع چن ل از آن از ش ا قب ھ ت ك

امراض ناشي از صنعتي شدنامراض ناشي از صنعتي شدناین بیماریھا كھاین بیماریھا كھبرخی از برخی از . . گردیدگردید
د از د عبارتن ده ان ده ش ز نامی د ازنی د عبارتن ده ان ده ش ز نامی اي : : نی ت، بیماریھ رطان، دیاب اي س ت، بیماریھ رطان، دیاب س

..عروق كرونر و بیماریھاي انسدادي ریھ ھاعروق كرونر و بیماریھاي انسدادي ریھ ھا

22--   آلودگي آبآلودگي آبصنعتي شدن جوامع مخصوصا در شھرھا باعث صنعتي شدن جوامع مخصوصا در شھرھا باعث
وا واو ھ ًا  و ھ ًاو نھایت ي از   و نھایت روز برخ زان ب زایش می ي از اف روز برخ زان ب زایش می رطانھا، اف رطانھا، س س

د     تالل در رش اني و اخ تالالت زایم یتي، اخ اي حساس د    بیماریھ تالل در رش اني و اخ تالالت زایم یتي، اخ اي حساس بیماریھ
د   مغزي و اثرات سایكوسوماتیكمغزي و اثرات سایكوسوماتیك د گردی ائي    . . گردی روز بیماریھ زان ب ائي    می روز بیماریھ زان ب می

ھ      ا ب ال اینھ راري و امث ھ     نظیر افزایش فشار خون، افسردگي، بي ق ا ب ال اینھ راري و امث نظیر افزایش فشار خون، افسردگي، بي ق
..طور روز افزوني افزایش یافتطور روز افزوني افزایش یافت



دّومین دّومین پارینھ سنگي و اّولین گذار اپیدمیولوژیك درپارینھ سنگي و اّولین گذار اپیدمیولوژیك در  مانند عصرمانند عصر
ز گذار اپیدمیولوژیكگذار اپیدمیولوژیك ز نی اي     نی ث تفاوتھ اعي باع اي اجتم اي     نابرابریھ ث تفاوتھ اعي باع اي اجتم نابرابریھ

ا در     ي از آنھ رگ ناش ا و م روز بیماریھ زان ب ین می ي ب ا در    فاحش ي از آنھ رگ ناش ا و م روز بیماریھ زان ب ین می ي ب فاحش
. . گردیده استگردیده استطبقات مختلف اجتماعي طبقات مختلف اجتماعي 

  ًامال ع ك ھ در جوام وري ك ھ ط امالً  ب ع ك ھ در جوام وري ك ھ ط ادي ـ        ب ل اقتص نعتي، عوام ادي ـ      ص ل اقتص نعتي، عوام ص
اي         ا میزانھ اط ب انھا در ارتب نس انس ي ج ژادي و حت اي        اجتماعي، ن ا میزانھ اط ب انھا در ارتب نس انس ي ج ژادي و حت اجتماعي، ن
زمن    وني و م اي عف ي از بیماریھ ر ناش رگ و می اوتي از م زمن   متف وني و م اي عف ي از بیماریھ ر ناش رگ و می اوتي از م متف
ین   ھ در اّول ھ اي ك رایط غیرعادالن ان ش وئي ھم ت و گ وده اس ین  ب ھ در اّول ھ اي ك رایط غیرعادالن ان ش وئي ھم ت و گ وده اس ب
ا   ھ، حكمفرم ر جامع راد فقی ت اف ر سرنوش دمیولوژیك ب ذار اپی ا  گ ھ، حكمفرم ر جامع راد فقی ت اف ر سرنوش دمیولوژیك ب ذار اپی گ
ات  ري در طبق كل دیگ ھ ش ز ب ذار نی ین گ ان در دّوم وده ھمچن ات ب ري در طبق كل دیگ ھ ش ز ب ذار نی ین گ ان در دّوم وده ھمچن ب

فقیِر جوامع غني، ادامھ یافتھ استفقیِر جوامع غني، ادامھ یافتھ است



اني دّوم گ جھ ھ جن د از خاتم اني دّومبع گ جھ ھ جن د از خاتم دمیولوژیك،   بع ذار اپی ین گ دمیولوژیك، دوم ذار اپی ین گ دوم
ھ،      عھ نیافت ورھاي توس یاري از كش گرفي را در بس رات ش ھ،     اث عھ نیافت ورھاي توس یاري از كش گرفي را در بس رات ش اث

ث    وده باع ال نم ث   اعم وده باع ال نم ھ     اعم د ب زایش امی ان و اف اي كودك زایش بق ھ     اف د ب زایش امی ان و اف اي كودك زایش بق اف
ا و         ھ در اروپ دمیولوژیكي ك ذار اپی الف گ ر خ د و ب ا و        زندگي گردی ھ در اروپ دمیولوژیكي ك ذار اپی الف گ ر خ د و ب زندگي گردی
ل    تي از قبی ل   ایاالت متحده رخ داد، در این كشورھا خدمات بھداش تي از قبی ایاالت متحده رخ داد، در این كشورھا خدمات بھداش

ا   ،،تجویز سرم ھاي خوراكيتجویز سرم ھاي خوراكي ي بیوتیكھ ا   واكسیناسیون و تجویز آنت ي بیوتیكھ واكسیناسیون و تجویز آنت
ر    ذیري ب رات انكارناپ ر   اث ذیري ب رات انكارناپ ود     اث ال نم رگ، اعم زان م اھش می ود     ك ال نم رگ، اعم زان م اھش می در در . . ك

اعي و    اي اجتم اعي و   این كشورھا شھرنشیني سریع ھمراه با نابرابریھ اي اجتم این كشورھا شھرنشیني سریع ھمراه با نابرابریھ
زان     زایش می ث اف ومي باع ت عم الودة بھداش ودن ش خگو نب زان    پاس زایش می ث اف ومي باع ت عم الودة بھداش ودن ش خگو نب پاس

روز  روز ب ین ب ِر شھرنش راد فقی وني در اف اي عف ین بیماریھ ِر شھرنش راد فقی وني در اف اي عف اي بیماریھ اي و بیماریھ و بیماریھ
..گردیده استگردیده استدژنراتیو، در افراد متمّول دژنراتیو، در افراد متمّول 



سّومین گذار اپیدمیولوژیكسّومین گذار اپیدمیولوژیك
در سّومین گذار اپیدمیولوژیك، فرض بر این است كھ ازدر سّومین گذار اپیدمیولوژیك، فرض بر این است كھ از  

میزان میزان كاستھ و بر كاستھ و بر میزان مرگ ناشي از بیماریھاي عفوني میزان مرگ ناشي از بیماریھاي عفوني 
..افزوده شده استافزوده شده است  مرگ ناشي از بیماریھاي مزمنمرگ ناشي از بیماریھاي مزمن

  عفوني،  عفوني،  در این رابطھ از طرفي بھ بركت كنترل بیماریھايدر این رابطھ از طرفي بھ بركت كنترل بیماریھاي
مواجھ گردیده  و  مواجھ گردیده  و    مرگ و میر مادران و كودكانمرگ و میر مادران و كودكانكاھش كاھش با با 

، مي باشیم و رعایت  ، مي باشیم و رعایت  افزایش جمعیتافزایش جمعیتشاھد شاھد ازطرف دیگر ازطرف دیگر 
موازین بھداشتي، برخورداري از خدمات مربوطھ و ارتقاء موازین بھداشتي، برخورداري از خدمات مربوطھ و ارتقاء 

پیرشدن پیرشدن و و   امید بھ زندگيامید بھ زندگيافزایش افزایش استانداردھاي زندگي باعث استانداردھاي زندگي باعث 
شده و بر راس ھرم سّني جمعیت و بھ عبارت شده و بر راس ھرم سّني جمعیت و بھ عبارت جمعیت ھاجمعیت ھا

افزایش بروز افزایش بروز ، افزوده و باعث ، افزوده و باعث جمعیت سالمندانجمعیت سالمندانواضح تر بر واضح تر بر 
و مرگ ناشي از این و مرگ ناشي از این   بیماریھاي مزمن مرتبط با سالمنديبیماریھاي مزمن مرتبط با سالمندي

. . گردیده استگردیده است  بیماریھا در این گروه سّنيبیماریھا در این گروه سّني





تغییرات اپیدمیولوژیك و دموگرافیك مورد  تغییرات اپیدمیولوژیك و دموگرافیك مورد    ھھمجموعمجموعبھبھ
گفتھ گفتھ   (Health transition)(Health transition)گذار سالمت گذار سالمت اشاره، اصطالحًا اشاره، اصطالحًا 

..مي شودمي شود
 ھرچند در سّومین گذار اپیدمیولوژیك، از میزان مرگ ناشي ھرچند در سّومین گذار اپیدمیولوژیك، از میزان مرگ ناشي

از بیماریھاي عفوني كاستھ شده و بر امید بھ زندگي در بدو از بیماریھاي عفوني كاستھ شده و بر امید بھ زندگي در بدو 
توّلد، افزوده گردیده است ولي این تغییراِت مثبت، براي تمام  توّلد، افزوده گردیده است ولي این تغییراِت مثبت، براي تمام  
مردم جھان، بھ ھیچ وجھ یكسان نبوده است و از اینھا گذشتھ مردم جھان، بھ ھیچ وجھ یكسان نبوده است و از اینھا گذشتھ 

الگوي مرگ نیز در كشورھاي مختلف جھان، با یكدیگر الگوي مرگ نیز در كشورھاي مختلف جھان، با یكدیگر 
بھ طوري كھ بھ طوري كھ   متفاوت بودهمتفاوت بوده

 رخ داده رخ داده   20022002میلیون مورد مرگي كھ در سال میلیون مورد مرگي كھ در سال   5757از تعداد از تعداد
    2020آن در نوجوانان و كودكان كمتر ازآن در نوجوانان و كودكان كمتر از% % 2020است حدود است حدود 

در كشورھاي درحال توسعھ، حادث در كشورھاي درحال توسعھ، حادث %) %) 9898((سالھ آنھم عمدتًاسالھ آنھم عمدتًا
موارد مرگ در كشورھاي موارد مرگ در كشورھاي % % 6060گردیده در حالیكھ بیش از گردیده در حالیكھ بیش از 

..سالگي بھ وقوع پیوستھ استسالگي بھ وقوع پیوستھ است  7070توسعھ یافتھ، در سنین توسعھ یافتھ، در سنین 





منطقھمنطقھ  دردر  كشوركشور  1919مرگ،مرگ،  میزانمیزان  باالترینباالترین  بابا  كشوركشور  2020ازاز  
    سالگيسالگي  55ازاز  قبلقبل  سنینسنین  دردر  مرگمرگ  وقوعوقوع  احتمالاحتمال  بوده،بوده،  واقعواقع  آفریقاآفریقا

  برابربرابر  33//55شوندشوند  ميمي  متوّلدمتوّلد  سیراِلئونسیراِلئون  دردر  كھكھ  كودكانيكودكاني  دردر
  باشدباشد  ميمي  ایسلنديایسلندي  كودكانكودكان  برابربرابر  یكصدیكصد  ازاز  بیشبیش  وو  ھنديھندي  كودكانكودكان

  سنگاپورسنگاپور  ژاپن،ژاپن،  دردر  كودكانكودكان  مرگمرگ  میزانمیزان  كھكھ  حالیستحالیست  دردر  ایناین  وو
  موالیدموالید  نفرنفر  10001000دردر  نفرنفر  55ازاز  كمتركمتر  اروپائي،اروپائي،  كشوركشور  سیزدهسیزده  وو

استاست  بودهبوده  زندهزنده

  كشورھايكشورھاياکثراکثردردر  مرگمرگ  عللعلل  ترینترین  عمدهعمده  كھكھ  استاست  توجھتوجھ  جالبجالب  
..دھددھد  ميمي  تشكیلتشكیل  عفونيعفوني  بیماریھايبیماریھاي  رارا  توسعھتوسعھ  درحالدرحال











 نوپدیدي و بازپدیدي بیماري ھاي عفوني و امواج سھ گانھ گذار نوپدیدي و بازپدیدي بیماري ھاي عفوني و امواج سھ گانھ گذار
اپیدمیولوژیكاپیدمیولوژیك

حاكيحاكي  حاضرحاضر  حالحال  دردر  عفونيعفوني  بیماریھايبیماریھايبازپدیديبازپدیديوو  نوپدیدينوپدیدي  پدیدهپدیده  
    مشخصمشخص  ،،عظیمعظیم  موجموج  سھسھبابا  كھكھ  استاست  اپیدمیولوژیكاپیدمیولوژیك  گذارگذار  سّومینسّومین  وقوعوقوع  ازاز

::استاست  گردیدهگردیده

11  دھةدھة  سھسھ  طيطي  استاست  نداشتھنداشتھ  وجودوجود  قبًالقبًال  كھكھ  بیماریھائيبیماریھائي  ازاز  بسیاريبسیاري  ــ  
  بھبھ  بالغینبالغین  دردر  فراوانيفراواني  میرمیر  وو  مرگمرگ  وو  گذاشتھگذاشتھ  وجودوجود  عرصھعرصھ  بھبھ  پاپا  گذشتھگذشتھ

..استاست  آوردهآورده  باربار

22  رفت،رفت،  ميمي  تصورتصور  كھكھ  بیماریھائيبیماریھائي  ازاز  بسیاريبسیاري  شیوعشیوع  وو  بروزبروز  میزانمیزان  بربر  ــ  
..استاست  شدهشده  افزودهافزوده  باشند،باشند،  ميمي  كنترلكنترل  تحتتحت

33  پاسخپاسخ  موجود،موجود،  بیوتیكھايبیوتیكھاي  آنتيآنتي  بھبھ  قبًالقبًال  كھكھ  بیماریھائيبیماریھائي  ازاز  بسیاريبسیاري  ــ  
  موثر،موثر،  بیوتیكھايبیوتیكھاي  آنتيآنتي  تولیدتولید  برايبراي  الزمالزم  زمانزمان  ازاز  بیشبیش  سرعتيسرعتي  بابا  دادنددادندميمي

..انداند  شدهشده  مقاوممقاوم  موجود،موجود،  داروھايداروھاي  بھبھ  نسبتنسبت



نوپدیدیھاي اخیرنوپدیدیھاي اخیر

 عامل بیماریزاي جدید، عامل بیماریزاي جدید،   3030تا كنون بیش از تا كنون بیش از   19731973از سال از سال
شناسائي شده است بھ طوري كھ بسیاري از آنھا از قبل  شناسائي شده است بھ طوري كھ بسیاري از آنھا از قبل  

نیز وجود داشتھ ولي تشخیص داده نشده بوده و تعدادي از نیز وجود داشتھ ولي تشخیص داده نشده بوده و تعدادي از 
آنھا وجود نداشتھ و طي این مدت، پا بھ عرصھ وجود آنھا وجود نداشتھ و طي این مدت، پا بھ عرصھ وجود 
گذاشتھ اند كھ از نظر تعریف كّلي، تفاوتي بین این دو  گذاشتھ اند كھ از نظر تعریف كّلي، تفاوتي بین این دو  

،  ،  زاي نوپدیدزاي نوپدیدھمگي جزو عوامل عفونتھمگي جزو عوامل عفونتگروه نبوده و گروه نبوده و 
..طبقھ بندي مي شوندطبقھ بندي مي شوند



HIV/AIDS HIV/AIDS 

نھ تنھا در دنیاي غرب بلكھ در كل جھان طغیان  نھ تنھا در دنیاي غرب بلكھ در كل جھان طغیان    ,,بازپدیدي سلبازپدیدي سل
    استاستكرده كرده 

  بازپدیدي دیفتري در شوروي سابق كھ حاصل توقف  بازپدیدي دیفتري در شوروي سابق كھ حاصل توقف
واكسیناسیون جامعھ اي بود كھ بھ غلط تصور مي شد براي واكسیناسیون جامعھ اي بود كھ بھ غلط تصور مي شد براي 

ھمیشھ در مقابل این بیماري، مصون گردیده اند، باعث وقوع ھمیشھ در مقابل این بیماري، مصون گردیده اند، باعث وقوع 
بزرگترین ھمھ گیري این بیماري در سرزمین گسترده شوروي بزرگترین ھمھ گیري این بیماري در سرزمین گسترده شوروي 

. . سابق شده استسابق شده است

 ناشي از ، ناشي از قلب و عروققلب و عروقنوپدیدي بیماریھاي غیرمسري نوپدیدي بیماریھاي غیرمسري ،
و امثال اینھا كھ  و امثال اینھا كھ    حوادث و سوانح رانندگيحوادث و سوانح رانندگيو و   استعمال دخانیاتاستعمال دخانیات

زائیده تمّدن و شھرنشیني و تغییر در شیوة زندگي ھستند  زائیده تمّدن و شھرنشیني و تغییر در شیوة زندگي ھستند  
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::علت بیماريعلت بیماري

  نظریھ میكروبي بیماریھا  نظریھ میكروبي بیماریھا

))یك بیماريیك بیماري--تفكر یك عامل تفكر یك عامل ((

 عامل بیماریزا، محیط، انسانعامل بیماریزا، محیط، انسان((مثلث اپیدمیولوژي مثلث اپیدمیولوژي((

چند عامليچند عاملي((نظریھ مولتي فاكتوریالنظریھ مولتي فاكتوریال((

))تفكر شبكھ علیتتفكر شبكھ علیت((
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اپیدمیولوژياپیدمیولوژيمثلثمثلث

Epidemiologic TriangleEpidemiologic Triangle
                                                                    

144144

عامل 

بیماریزا

میزبان محیط



Disease is the result of Disease is the result of 
forces within a dynamic forces within a dynamic 
system consisting of:system consisting of:

agent of infection agent of infection 
hosthost
environmentenvironment

Epidemiologic TriadEpidemiologic Triad
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::اپیدمیولوژياپیدمیولوژيمثلثمثلث

سالها مورد استفاده بوده استسالها مورد استفاده بوده است..

 عامل بیماریزا جدا از محیط در نظر گرفته شده عامل بیماریزا جدا از محیط در نظر گرفته شده

. . استاست

 در گذشته بیشتر براي بیماریهاي عفونی کاربرد در گذشته بیشتر براي بیماریهاي عفونی کاربرد

..داشته استداشته است

چرا؟چرا؟. (. (براي بیماریهاي مزمن مناسب نیستبراي بیماریهاي مزمن مناسب نیست((
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Factors associated with increased risk of 
human disease

Host Characteristics                         Agent                                                                      Environmental Factors

Age Biologic (Bacteria, viruses) Temperature
Sex Chemical (Poison, smoke) Humidity
Race Physical (Trauma, radiation) Altitude
Occupation Nutritional (Lack, excess) Crowding
Marital Status Housing 
Genetics Neighborhood
Previous Diseases Water
Immune Status Food

Air Pollution

(In Gordis; Epidemiology)



AgentAgent

HostHost

EnvironmentEnvironment

•• AgeAge

•• SexSex

•• GGenotypeenotype

•• BehaviourBehaviour

•• NNutritionalutritional statusstatus

•• HealthHealth statusstatus

•• InfectivityInfectivity

•• PathogenicitPathogenicityy

•• VirulenceVirulence

•• ImmunogenicitImmunogenicityy

•• Antigenic Antigenic stabistabilitylity

•• Survival Survival 

•• HousingHousing

•• GGeographyeography

•• OccupationalOccupational settingsetting

•• WWeathereather

•• AAirir qualityquality

•• FFoodood

Factors Influencing Disease Factors Influencing Disease 
TransmissionTransmission



Epidemiologic Triad Concepts

• Infectivity – ability to invade a host
(# infected / # susceptible)  X 100

• Pathogenicity – ability to cause disease
(# with clinical disease / # of infected)  X 100

• Virulence – ability to cause death
(# of deaths / # with disease (cases))  X 100

• All are dependent upon the condition of the host
- Immunity (active, passive)
- Nutrition
- Sleep
- Hygiene
- ……
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wheel)(مدل چرخ  model

ژن ھا، و میزبان بااین مدل بر ھماھنگي و تعامل 

.محیط تاكید دارد 

ھ  ت ك زي اس تھ مرك ك ھس اختار داراي ی اوي س ح
اري   روز بیم ھ در ب ان ك ي میزب ش دارد،  ژنتیك نق

.مي باشد 

ھ  ول آن    در اطراف آن عوامل مربوط ب ان وح میزب
و فیزیكي عوامل محیط اجتماعي ، عوامل شیمیایي

.و عوامل بیولوژیك محیط قرار دارند 
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wheel modelwheel model))((مدل چرخ مدل چرخ 

اجزاي چرخ با توجھ بھ نقش ھر عامل در اندازه نسبي
.رخداد بیماري ھاي مختلف فرق مي كند 

 موفیلي یا تاالسمي كھ ھ براي مثال در مورد بیماري ھاي
رخداد بیماري دارد ھستھ عامل ژنتیك نقش مھمي در

.مركزي بھ نسبت بسیار بزرگ خواھد بود 
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))تار عنکبوتتار عنکبوت ( (شبکه علیتشبکه علیت

Web of CausationWeb of Causation

 ول ول معل اری((معل اریبیم ت  ) ) بیم ک عل ھ ی ت  نتیج ک عل ھ ی ت نتیج زا نیس خص و مج ت مش زا نیس خص و مج ، ، مش
..می باشدمی باشد  زنجیری از عللزنجیری از عللبلکھ حاصل بلکھ حاصل 

         اری ت بیم ا عل وان تنھ ھ عن ین را ب ل مع ک عام اری         نمی توان ی ت بیم ا عل وان تنھ ھ عن ین را ب ل مع ک عام نمی توان ی
...)....).حتی در بیماریھای عفونی مثل سل، ھپاتیت و حتی در بیماریھای عفونی مثل سل، ھپاتیت و ((دانست دانست 

    روز ع و از ب ف قط اط مختل ل را در نق ره عل وان زنجی روز    میت ع و از ب ف قط اط مختل ل را در نق ره عل وان زنجی میت
..بیماری جلوگیری کردبیماری جلوگیری کرد

     ایی ھ شناس ی ب ا لزوم ایی     برای پیشگیری موفق از بروز بیماریھ ھ شناس ی ب ا لزوم برای پیشگیری موفق از بروز بیماریھ
..کامل تمام اجزاء شبکھ علیت نیستکامل تمام اجزاء شبکھ علیت نیست
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):):Risk FactorRisk Factor((عامل خطر عامل خطر 

ا      1.1. ي داري ب ور معن ھ ط ھ ب ھ اي ك ا مواجھ ي ی ا      ویژگ ي داري ب ور معن ھ ط ھ ب ھ اي ك ا مواجھ ي ی ویژگ
..ایجاد بیماري در ارتباط استایجاد بیماري در ارتباط است

ھ        2.2. ا مداخل وان آن را ب ي ت ھ م ده اي ك ین كنن ھ        عامل تعی ا مداخل وان آن را ب ي ت ھ م ده اي ك ین كنن عامل تعی
تغییر داد و در نتیجھ احتمال وقوع بیماري یا دیگر تغییر داد و در نتیجھ احتمال وقوع بیماري یا دیگر 

..نتایج حاصل از آن را كم كردنتایج حاصل از آن را كم كرد
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IcebergIceberg
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پدیده کوه یخپدیده کوه یخ

     ھ ا را مطالع ھ بیماریھ اني ك ر كس تھا و دیگ ھ     اپیدمیولوژیس ا را مطالع ھ بیماریھ اني ك ر كس تھا و دیگ اپیدمیولوژیس
ھ   كھ الگوي بیماري در بیمارستانھاكھ الگوي بیماري در بیمارستانھامي كنند درمي یابندمي كنند درمي یابند ا آنچ ھ   ب ا آنچ ب

..جامعھ است متفاوت مي باشدجامعھ است متفاوت مي باشددردر
دیابت و فشـار  دیابت و فشـار  ((بخش بزرگی از هر بیماري بخش بزرگی از هر بیماري ::یعنییعنی

بـه نظـر پزشـکان و    بـه نظـر پزشـکان و    که که بیش ازآنچه بیش ازآنچه ...) ...) خون وخون و

کارکنان بهداشتی مـی آیـد درجامعـه مخفـی     کارکنان بهداشتی مـی آیـد درجامعـه مخفـی     

..می باشدمی باشد
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پدیده کوه یخپدیده کوه یخ

 نشان دهنـده تـوده   نشان دهنـده تـوده     کوه یخکوه یخبخش زیر آب بخش زیر آب
::پنهان بیماري استپنهان بیماري است

حامـل و  حامـل و  اشـخاص اشـخاص ،،عالمتعالمتبدون بدون   بیمارانبیماران((
))موارد تشخیص داده نشدهموارد تشخیص داده نشده

   بخش روي آب آن نشانه بخشی از بیمـاري اسـت   بخش روي آب آن نشانه بخشی از بیمـاري اسـت
..که در عمل پزشکان آن را مشاهده می کنندکه در عمل پزشکان آن را مشاهده می کنند
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کوه یخ

نیازهاي درمانی

نیازهاي بهداشتی
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کوه یخ

نیازهاي بیان شده

نیازهاي واقعی



162162

                                                                  گذر بیماریها ازگذر بیماریها از

      

غیر واگیرغیر واگیر                                                واگیرواگیر                                
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الگوي بیماریھا در كشورھاي توسعھ یافتھ و در حال توسعھالگوي بیماریھا در كشورھاي توسعھ یافتھ و در حال توسعھ

Developing Countries:Developing Countries:

بیماریھاي واگیر و غیر واگیر بھ طور ھمزمانبیماریھاي واگیر و غیر واگیر بھ طور ھمزمان
Developed Countries:Developed Countries:

بیماریھاي غیر واگیربیماریھاي غیر واگیر



پیشگیري و سطوح آنپیشگیري و سطوح آن

تعریفتعریف::

جلوگیري از بھ وجود آمدن بیماري و یا قطع یا آھستھ جلوگیري از بھ وجود آمدن بیماري و یا قطع یا آھستھ   
كردن سیر بیماری در صورت وقوع آنكردن سیر بیماری در صورت وقوع آن
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تاریخچه پزشگی پیشگیريتاریخچه پزشگی پیشگیري

واقع به قرن هیجدهم میالدي واقع به قرن هیجدهم میالدي سابقه پزشکی پیشگیري نوین درسابقه پزشکی پیشگیري نوین در

باز می گرددباز می گردد

17531753را در سالرا در سال  میوه و سبزي هاي تازهمیوه و سبزي هاي تازهمصرف مصرف جیمزلیندجیمزلیند  

..ترغیب نمود ترغیب نمود اسکوربوت اسکوربوت براي جلوگیري از بروز براي جلوگیري از بروز 

مایه کوبی علیهمایه کوبی علیه17961796پزشک انگلیسی، در سال پزشک انگلیسی، در سال ادوارد جنرادوارد جنر

    این دو کشف آغاز عصر جدیدي را این دو کشف آغاز عصر جدیدي را . . را کشف کرد را کشف کرد آبله آبله 

اختصاصی اختصاصی شخص می کنند که در آن از بیماري ها با تدابیرشخص می کنند که در آن از بیماري ها با تدابیر

..جلوگیري می شودجلوگیري می شود



تاریخچه پزشگی پیشگیريتاریخچه پزشگی پیشگیري

 تنھا پس از كشف عامل بیماري زاي زنده براي بیماري ھا تنھا پس از كشف عامل بیماري زاي زنده براي بیماري ھا
پزشكي پزشكي و اثبات فرضیھ میكروبي ایجاد بیماري بود كھو اثبات فرضیھ میكروبي ایجاد بیماري بود كھ
.  .  پیشگیري، پایھ ھاي مستحكمي را كسب كرد پیشگیري، پایھ ھاي مستحكمي را كسب كرد 

 ،ت در پزشكيت در پزشكيااكشفیكشفیویژگي عمدة نیمھ دوم قرن نوزدھم، ویژگي عمدة نیمھ دوم قرن نوزدھم    
كشف درمان ضد ھاري كشف درمان ضد ھاري : : است، ازجملھ است، ازجملھ   پیشگیريپیشگیري

18941894((، پادزھر دیفتري ، پادزھر دیفتري ))18921892( ( ، واكسن وبا ، واكسن وبا ))18831883((
، مواد گندزدا و ضد ، مواد گندزدا و ضد ))18981898( ( ضد حصبھ ضد حصبھ ، واكسن، واكسن))

).).18271827- - 19121912( ( عفوني عفوني 



تاریخچه پزشگی پیشگیريتاریخچه پزشگی پیشگیري

 پیشرفت بعدي در پزشکی پیشگیري روشن شدن راه هاي پیشرفت بعدي در پزشکی پیشگیري روشن شدن راه هاي

.  .  انتقال بیماري بود انتقال بیماري بود 

و همکاران او نشان دادند که بیماري ماالریا توسط پشه و همکاران او نشان دادند که بیماري ماالریا توسط پشه راسراس

..انتقال می یابدانتقال می یابدآنوفل آنوفل 

 با آگاهی هاي به دست آمده و به یاري میکروب شناسی، مبارزه با آگاهی هاي به دست آمده و به یاري میکروب شناسی، مبارزه

غذایی، دفع فضوالت به غذایی، دفع فضوالت به با بیماري ها به وسیله آب، حفظ موادبا بیماري ها به وسیله آب، حفظ مواد

روش بهداشتی، از بین بردن پشه ها و گندزدایی امکان پذیر روش بهداشتی، از بین بردن پشه ها و گندزدایی امکان پذیر 

گردیدگردید



چهار سطح پیشگیريچهار سطح پیشگیري

11 . .پیشگیري نخستین، ابتدایي یا ریشھ ايپیشگیري نخستین، ابتدایي یا ریشھ اي(primordial)(primordial)

22..  پیشگیري اولیھ یا سطح اولپیشگیري اولیھ یا سطح اول(primary)(primary)

33 . .پیشگیري ثانویھ یا سطح دومپیشگیري ثانویھ یا سطح دوم(secondary)(secondary)

44 . .پیشگیري ثالثیھ یا سطح سومپیشگیري ثالثیھ یا سطح سوم(tertiary)(tertiary)

 اگر چه پیشگیري نخستین و پیشگیري سطح اول بیشتر در اگر چه پیشگیري نخستین و پیشگیري سطح اول بیشتر در

سطوح پیشگیري، سطوح پیشگیري، سالمت و رفاه کل جامعه سهیمند ولی تمامسالمت و رفاه کل جامعه سهیمند ولی تمام

مهم و مکمل یکدیگرندمهم و مکمل یکدیگرند



چهار سطح پیشگیريچهار سطح پیشگیري



مفهوم پیشگیريمفهوم پیشگیري

 اهداف علم پزشکی عبارتند از حفظ سالمتی افراد سالم و اهداف علم پزشکی عبارتند از حفظ سالمتی افراد سالم و

سالمتی و کاهش و رفع سالمتی و کاهش و رفع بازگرداندن آن به هنگام بیماري، ارتقايبازگرداندن آن به هنگام بیماري، ارتقاي

گنجانده گنجانده ""پیشگیريپیشگیري""این اهداف در واژه این اهداف در واژه . . رنج و ناراحتی مردم رنج و ناراحتی مردم 

..شده اندشده اند

یک برنامه پیشگیري به عواملی نظیر آگاهی از یک برنامه پیشگیري به عواملی نظیر آگاهی از میزان موفقیت درمیزان موفقیت در

    علّت بیماري، راه هاي انتقال، شناخت عوامل خطر و گروه هاي درعلّت بیماري، راه هاي انتقال، شناخت عوامل خطر و گروه هاي در

معرض خطر، در دسترس بودن تدابیر پیشگیري یا تشخیص معرض خطر، در دسترس بودن تدابیر پیشگیري یا تشخیص 

اجراي این تدابیر اجراي این تدابیر زودرس و درمان بیماري و سازمانی مناسب برايزودرس و درمان بیماري و سازمانی مناسب براي

در مورد اشخاص یا گروه هاي م ربوطه و ارزشیابی مستمر روش در مورد اشخاص یا گروه هاي م ربوطه و ارزشیابی مستمر روش 

..این روش ها بستگی دارداین روش ها بستگی داردهاي به کار گرفته شده و توسعههاي به کار گرفته شده و توسعه



مفهوم پیشگیريمفهوم پیشگیري

 آگاهی کامل از سیر طبیعی بیماري براي اتخاذ تدابیر پیشگیري آگاهی کامل از سیر طبیعی بیماري براي اتخاذ تدابیر پیشگیري

..ولی ضروري نیست ولی ضروري نیست گرچه مطلوب است گرچه مطلوب است 

معینی می تواند به اندازه کافی معینی می تواند به اندازه کافی   برداشتن و یا حذف یک عامل اصلیبرداشتن و یا حذف یک عامل اصلی

..از بیماري پیشگیري نماید از بیماري پیشگیري نماید 

  یا جدا کردن آن و تاثیر یا جدا کردن آن و تاثیر   ""عاملعامل""پزشکی پیشگیري مقابله با پزشکی پیشگیري مقابله با هدفهدف

.  .  گذاري بر فرایند بیماري است گذاري بر فرایند بیماري است 

امکان می دهد که درمان بیماري به عنوان امکان می دهد که درمان بیماري به عنوان مفهوم همه گیر شناختیمفهوم همه گیر شناختی

یکی از روش هاي مداخله اي در پیشگیري، از بیماري گنجانده یکی از روش هاي مداخله اي در پیشگیري، از بیماري گنجانده 

..ددشوشو



چهار سطح پیشگیريچهار سطح پیشگیري

11 . . ،وضوع آن جلوگیري از پیدایش و وضوع آن جلوگیري از پیدایش و مم: : پیشگیري نخستین، پیشگیري نخستین

خطرزاي بیماري استخطرزاي بیماري استبرقراري عواملبرقراري عوامل

22..   بر پیشگیري از بروز بیماري در اشخاص بر پیشگیري از بروز بیماري در اشخاص ::پیشگیري اولیه پیشگیري اولیه

سالم توجه داردسالم توجه دارد

33 . . بر کسانی که بیماري در آن ها ظاهر شده بر کسانی که بیماري در آن ها ظاهر شده ::پیشگیري ثانویه پیشگیري ثانویه

به مرحله قبل از بروز عالیم بالینی مربوط به مرحله قبل از بروز عالیم بالینی مربوط . . است توجه دارداست توجه دارد

است و موضوع آن کشف به موقع و درمان بیماري ها قبل از است و موضوع آن کشف به موقع و درمان بیماري ها قبل از 

ایجاد عالیم و نشانی هاي واضح بالینی استایجاد عالیم و نشانی هاي واضح بالینی است

44 . .مربوط به مراحل پیشرفته بیماري یا ایجاد مربوط به مراحل پیشرفته بیماري یا ایجاد : : پیشگیري ثالثیهپیشگیري ثالثیه

ناتوانی است وعبارت است از کاهش ناتوانی معلول بیماري و  ناتوانی است وعبارت است از کاهش ناتوانی معلول بیماري و  

کوشش هایی که براي برگرداندن اعمال اعضاء و دستگاه ها به کوشش هایی که براي برگرداندن اعمال اعضاء و دستگاه ها به 

حالت موثر به کار گرفته می شودحالت موثر به کار گرفته می شود



مفهوم پیشگیريمفهوم پیشگیري
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::سطوح پیشگیريسطوح پیشگیري

))primordial preventionprimordial prevention((مقدماتی یا نخستین مقدماتی یا نخستین پیشگیري پیشگیري - - 11

””ممانعت از ظهور یا رشد عامل خطر بیماري درجامعهممانعت از ظهور یا رشد عامل خطر بیماري درجامعه““                      

چگونه؟ چگونه؟ 

 با حذف عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي که با بیماري با حذف عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي که با بیماري

))هرچند غیر مستقیمهرچند غیر مستقیم((یا عامل خطر بیماري مرتبط هستند یا عامل خطر بیماري مرتبط هستند 

تغییر فرهنگ مردم در مورد سیگار کشیدن در تغییر فرهنگ مردم در مورد سیگار کشیدن در : : مثالمثال

افزایش آگاهی جامعه در مورد خطرات افزایش آگاهی جامعه در مورد خطرات ((محیطهاي بسته محیطهاي بسته 

passive smokerpassive smoker((
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::مثال دیگرمثال دیگر

کاهش تخریب اوزون و  کاهش تخریب اوزون و  ((حذف گازهاي فرئون دار در صنایع یخچال سازي حذف گازهاي فرئون دار در صنایع یخچال سازي 

))به جامعهبه جامعه  UVUVدرنتیجه ممانعت از ورود اشعه درنتیجه ممانعت از ورود اشعه 

تغییر در نگرش، باورها و ارزشهاي اجتماعی در پیشگیري مقدماتی مهم تغییر در نگرش، باورها و ارزشهاي اجتماعی در پیشگیري مقدماتی مهم 

هستندهستند

بیشترکوشش ها معطوف به کودکان است تا آنان را از  بیشترکوشش ها معطوف به کودکان است تا آنان را از  در این نوع از پیشگیري، در این نوع از پیشگیري، 

..یادگیري شیوه بد و مضرّ زندگی باز دارندیادگیري شیوه بد و مضرّ زندگی باز دارند

، آموزش شخصی و آموزش  ، آموزش شخصی و آموزش  نوع پیشگیرينوع پیشگیريمهمترین اقدام مداخله اي در این مهمترین اقدام مداخله اي در این 

..همگانی استهمگانی است

اثرات پیشگیري مقدماتی غیر مستقیم و غیر اختصاصی  است و به راحتی قابل  اثرات پیشگیري مقدماتی غیر مستقیم و غیر اختصاصی  است و به راحتی قابل  

    ..گیري نیستگیري نیستاندازهاندازه

..و امید به زندگی براي بررسی تأثیر آن مناسب هستندو امید به زندگی براي بررسی تأثیر آن مناسب هستندIMRIMRدو شاخص دو شاخص 
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پیشگیری مقدماتی یا نخستینپیشگیری مقدماتی یا نخستین
دارددارد  اياي  ویژهویژه  توجهتوجه  مزمنمزمن  بیماریهايبیماریهاي  ازاز  پیشگیريپیشگیري  بربر  کهکه  استاست  جدیدجدید  مفهومیمفهومی..

خطرخطر  عواملعوامل  گسترشگسترش  وو  ایجادایجاد  ازاز  مانعمانع  پیشگیريپیشگیريیعنییعنی::دارددارد  واقعیواقعی  مفهومیمفهومی    

    آنهاآنها  دردر  هنوزهنوز  خطرخطر  عواملعوامل  کهکهشدشد  خواهدخواهد  جمعیتیجمعیتی  هايهاي  گروهگروه  یایا  کشورکشور  دردر

    ..انداند  نکردهنکرده  بروزبروز

ًفشاريفشاري  پرپر  وو  چاقیچاقی  نظیرنظیر((بزرگساالنبزرگساالن  بهداشتیبهداشتی  مشکالتمشکالت  ازاز  بسیاريبسیاري  مثالًمثال    

    زندگیزندگی  شیوةشیوة  کهکه  استاست  دوراندوران  ایناین  دردر  زیرازیرا  ..دارددارد  ریشهریشه  افرادافراد  درکودکیدرکودکی  ))خونخون

    وو  ورزشورزش  خوردن،خوردن،  غذاغذا  الگويالگوي  کشیدن،کشیدن،  سیگارسیگار  مانندمانند((گیردگیرد  میمی  شکلشکل  شخصشخص

    ..))بدنیبدنی  فعالیتهايفعالیتهاي
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ترینترین  تازهتازه  پیشگیريپیشگیري  نوعنوع  ایناین  تاریخي،تاریخي،  نظرنظر  ازاز    
    آنآن  شناسایيشناسایي  علتعلت  وو  استاست  شدهشده  شناختھشناختھ  مرحلھمرحلھ

  عروقعروق  وو  قلبقلب  بیماریھايبیماریھاي  اپیدمیولوژياپیدمیولوژي  دانشدانش  افزایشافزایش
باشدباشد  ميمي

 دایش و   مقدماتیمقدماتیھدف در پیشگیري ھدف در پیشگیري وگیري از پی دایش و   ، جل وگیري از پی ، جل
ادي  اعي، اقتص اي اجتم تھ از الگوھ راري آن دس ادي برق اعي، اقتص اي اجتم تھ از الگوھ راري آن دس برق

ا  ((و فرھنگي زندگيو فرھنگي زندگي ا  سبک زندگی ی ت    ))life stylelife styleسبک زندگی ی ت  اس اس
ده       ناختھ ش اري، ش ر بیم زایش خط ده      كھ نقش آنھا دراف ناختھ ش اري، ش ر بیم زایش خط كھ نقش آنھا دراف

..استاست



  در کشور هاي در حال توسعه، میرایی از بیماریهاي عفـونی در  در کشور هاي در حال توسعه، میرایی از بیماریهاي عفـونی در

زنـدگی در حـال افـزایش اسـت، امـا      زنـدگی در حـال افـزایش اسـت، امـا        بـه بـه حال کـاهش و امیـد  حال کـاهش و امیـد  

و سـرطانها  و سـرطانها  عروقیعروقیــبیماریهاي غیرمسري نظیر بیماریهاي قلبیبیماریهاي غیرمسري نظیر بیماریهاي قلبی

اند که دالیل عمده آن افـزایش طـول عمـر،    اند که دالیل عمده آن افـزایش طـول عمـر،    روند صعودي یافتهروند صعودي یافته

افزایش و طوالنیتر شـدن مواجهـه بـا عوامـل خطـرزا و تغییـر       افزایش و طوالنیتر شـدن مواجهـه بـا عوامـل خطـرزا و تغییـر       

..الگوي زندگی استالگوي زندگی است

  وقتـی  وقتـی  مقـدماتی  مقـدماتی  متاسفانه در غالب موارد اهمیت پیشـگیري  متاسفانه در غالب موارد اهمیت پیشـگیري

در حال حاضر در حال حاضر . . که دیگر خیلی دیر شده استکه دیگر خیلی دیر شده استدرك می شوددرك می شود

در بسیاري از کشورها عوامل زمینه ساز بیماري وجود دارند در بسیاري از کشورها عوامل زمینه ساز بیماري وجود دارند 

. . و همه گیري هاي ناشی از آن رو به افزایش استو همه گیري هاي ناشی از آن رو به افزایش است

  تمام کشورها باید از ترویج عادات غیربهداشتی و الگوهـاي  تمام کشورها باید از ترویج عادات غیربهداشتی و الگوهـاي

فرهنگی در فرهنگی در مصرفی نامطلوب در زندگی، قبل از اینکه از نظرمصرفی نامطلوب در زندگی، قبل از اینکه از نظر

هرچه مداخله هرچه مداخله . . جامعه جا باز کنند و ریشه بدوانند پرهیز کنندجامعه جا باز کنند و ریشه بدوانند پرهیز کنند

در این موارد زودتر انجام شود هزینـه هـاي ناشـی از ایـن     در این موارد زودتر انجام شود هزینـه هـاي ناشـی از ایـن     

..الگوها کمتر خواهد بود الگوها کمتر خواهد بود عادات وعادات و
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))Primary PreventionPrimary Prevention((پیشگیري سطح اول پیشگیري سطح اول - - 22

””کاهش مواجهه با عامل خطرکاهش مواجهه با عامل خطر““                

..عوامل خطر زا استعوامل خطر زا استپیشگیري از بیماري با کنترل علل وپیشگیري از بیماري با کنترل علل و

..استاستا شامل مداخله در مرحله پیش از بیماري زایی ا شامل مداخله در مرحله پیش از بیماري زایی عمدتًعمدتً  

::تفاوت با پیشگیري مقدماتیتفاوت با پیشگیري مقدماتی                      

))به منظور حذف عامل خطر به منظور حذف عامل خطر ((اي کلی بیماري اي کلی بیماري عوامل زمینهعوامل زمینه: : پیشگیري مقدماتیپیشگیري مقدماتی

عوامل خطر اختصاصی بیماريعوامل خطر اختصاصی بیماري: : پیشگیري سطح اولپیشگیري سطح اول

آگاهی از مرحله پیش از بروز عالئم بالینی، از جمله  آگاهی از مرحله پیش از بروز عالئم بالینی، از جمله  سطح اول سطح اول در پیشگیري در پیشگیري 

.  .  عامل بیماریزا، میزبان و محیط زیست ضرورت داردعامل بیماریزا، میزبان و محیط زیست ضرورت دارد
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PRIMARY PREVENTIONPRIMARY PREVENTION

 Avoiding risk exposuresAvoiding risk exposures

 Combating risk at sourceCombating risk at source

 Minimize or elimination of riskMinimize or elimination of risk

 Risk modificationRisk modification
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  ھ از گیري اولی راي پیش ت، ب اني بھداش ازمان جھ ھ از  س گیري اولی راي پیش ت، ب اني بھداش ازمان جھ س
خص      رزاي مش ل خط ا عوام ر ب خص     بیماریھاي غیر واگی رزاي مش ل خط ا عوام ر ب دودو،،بیماریھاي غیر واگی

ي   ط مش ي  خ ط مش د  خ ي كن یھ م د  را توص ي كن یھ م اً ..را توص ن دو غالب اً ای ن دو غالب ل   ای ل مكم مكم
..یكدیگرندیكدیگرند

ھمگانيھمگاني((جمعیتيجمعیتي  راھبردراھبرد  ))الفالف((PopulationPopulation (Mass)(Mass) StrategyStrategy

((پرمخاطرهپرمخاطره  ھايھاي  گروهگروه  راھبردراھبرد  ))ببHighHigh -- riskrisk StrategyStrategy((    
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Population (Mass) StrategyPopulation (Mass) Strategy))ھمگانيھمگاني((راھبرد جمعیتي راھبرد جمعیتي 

  وو  جمعیتجمعیت  برايبراي  خطرخطر  متوسطمتوسط  كاھشكاھش  منظورمنظور  بھبھ  وو  جمعیتجمعیت  تمامتمام  برايبراي  
    ..استاست  فرديفردي  خطراتخطرات  سطوحسطوح  بھبھ  توجھتوجھ  بدونبدون
فشارخونفشارخون  درمیزاندرمیزان  كاھشكاھش  مختصرمختصر  حتيحتي  كھكھ  انداند  دادهداده  نشاننشان  ھاھا  بررسيبررسي  مثالمثال  

  بیماریھايبیماریھايبروزبروز  میزانمیزان  كاھشكاھش  باعثباعث  جمعیتجمعیت  دردر  سرمسرم  كلسترولكلسترول  سطحسطح  یایا  وو
    ..گردیدگردید  خواھدخواھد  عروقيعروقي    ــ  قلبيقلبي

ھدفھدف  بابا  مداخلھ ايمداخلھ اي  اقدامھاياقدامھاي  وو  جامعجامع  سطحسطح  دردر  جمعیتيجمعیتي  راھبردراھبرد  
  انجامانجام  زندگيزندگي  شیوهشیوه  وو  رفتاريرفتاري  اجتماعي،اجتماعي،ــ  اقتصادياقتصادي  تغییراتتغییرات
    ..مي گیردمي گیرد

ھدفھدف  رارا  جمعیتجمعیت  كلكل  واقعًاواقعًا  كھكھ  اولاول  سطحسطح  پیشگیريپیشگیري  ازاز  دیگريدیگري  مثالمثال  
  كردنكردن  محدودمحدود  طریقطریقازاز  شھرشھر  ھوایھوای  آلودگیآلودگی  کاھشکاھش  مي دھدمي دھد  قرارقرار

..استاست  خانگيخانگي  كنندهكننده  گرمگرم  وسایلوسایل  وو  صنایعصنایع  اتومبیلھا،اتومبیلھا،ازاز  دوددود  خروجخروج
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))HighHigh--Risk StrategyRisk Strategy((راھبرد گروه ھاي پر مخاطرهراھبرد گروه ھاي پر مخاطره

اشخاصاشخاص  برايبراي  اولاول  سطحسطح  پیشگیريپیشگیري  مراقبتھايمراقبتھاي  انجامانجام  
    خاصخاص  ھايھاي  بیماريبیماري  برايبراي  باالترباالتر  خطرخطر  معرضمعرض  دردر

..استاست

بابا  باالباال  خطرخطر  معرضمعرض  دردر  افرادافراد  شناسایيشناسایي  مستلزممستلزم  
..استاست  آنانآنان  محافظتمحافظت  وو  مناسبمناسب  روشھايروشھاي  ازاز  استفادهاستفاده
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):):Secondary PreventionSecondary Prevention((پیشگیری سطح دوم پیشگیری سطح دوم - - 33

ScreeningScreeningغربالگري یا غربالگري یا : : نام دیگرنام دیگر- -       

شناخت بیماري در مراحل زودرس و قبل از عالمتدار شدن آن  شناخت بیماري در مراحل زودرس و قبل از عالمتدار شدن آن  --
و سپس درمان بیماریو سپس درمان بیماری) ) presymptomaticpresymptomaticدر مرحلھ در مرحلھ ((

جلوگیری از پیشرفت بیماری از طریق کشف و درمان جلوگیری از پیشرفت بیماری از طریق کشف و درمان : : ھدفھدف--
بھ موقع و مناسب بیماریبھ موقع و مناسب بیماری
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دومدومسطح سطح پیشگیري پیشگیري جمع بندی مطالب جمع بندی مطالب 
استاست  بالینیبالینی  عالئمعالئم  بروزبروز  ازاز  قبلقبل  مرحلهمرحله  بهبه  مربوطمربوط..

  واضحواضح  هايهايههونشانونشان  عالئمعالئم  ایجادایجاد  ازاز  قبلقبل  بیماریهابیماریها  درماندرمان  وو  موقعموقع  بهبه  کشفکشف    

    ..بالینیبالینی

     گاه می توان با کشف به موقع و درمـان سـریع، یـک بیمـاري را در     گاه می توان با کشف به موقع و درمـان سـریع، یـک بیمـاري را در

از پیـدایش  از پیـدایش  مراحل اولیه درمان نمود و یا سـیر آن را آهسـته کـرد و   مراحل اولیه درمان نمود و یا سـیر آن را آهسـته کـرد و   

عوارض جلوگیري و ناتوانی را محدود کرد و از اشـاعه بیماریهـاي   عوارض جلوگیري و ناتوانی را محدود کرد و از اشـاعه بیماریهـاي   

..واگیر نیز جلوگیري نمودواگیر نیز جلوگیري نمود

پنهانپنهان  سرطانهايسرطانهاي  برايبراي  آزمونهاآزمونها  سایرسایر  وو  اسمیراسمیر  پاپپاپ::مثالمثال..

مثلمثل((عفونیعفونی  بیماريبیماري  موردمورد  یکیک  موقعموقع  بهبه  درماندرمان  جامعهجامعه  هرهر  دردر  

  کندکندمیمی  محافظتمحافظت  بیماريبیماري  بهبه  ابتالءابتالء  ازازرارا  دیگراندیگران  ))مقاربتیمقاربتی  بیماريبیماري

  مبتالمبتال  فردفرد  برايبراي  دومدوم  نوعنوع  پیشگیريپیشگیري  انجامانجام  باعثباعث  اینکهاینکه  ضمنضمن  وو

  خواهدخواهددیگراندیگرانبرايبراينیزنیز  اولیهاولیه  پیشگیريپیشگیري  نوعینوعی  واقعواقع  دردر  شود،شود،میمی

..بودبود
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) :) :Tertiary PreventionTertiary Prevention((پیشگیری سطح سوم پیشگیری سطح سوم - - 44

در مراحل پایاني  در مراحل پایاني  كاھش پیشرفت بیماري یا عوارض كاھش پیشرفت بیماري یا عوارض - -                   
) )  outcome outcomeپس از بروز پیامد یاپس از بروز پیامد یا((بیماري بیماري 

ر         بھ بیماریھائي مربوط مي شود كھ قبًالبھ بیماریھائي مربوط مي شود كھ قبًال ال حاض د و در ح رده ان ي ك ود را ط ر       سیر خ ال حاض د و در ح رده ان ي ك ود را ط سیر خ
..فقط ضایعات آنھا باقي مانده استفقط ضایعات آنھا باقي مانده است

كاھش پیشرفت یا عوارض بیماریھا كاھش پیشرفت یا عوارض بیماریھا   ::ففااھدھداا

محدود كردن میزان ناتواني و ایجاد نوتوانيمحدود كردن میزان ناتواني و ایجاد نوتواني

ردن   اقداماقدامشامل شامل  دود ك ردن   براي كاھش یا مح دود ك عف و براي كاھش یا مح عف و ض ھ     ض اتواني و ب ھ   ن اتواني و ب ن
اري و      ي از بیم یب ناش ج و آس اري و     حداقل رساندن رن ي از بیم یب ناش ج و آس زایش  حداقل رساندن رن زایش  اف درت  اف درت  ق ق

..استاست  ))حاالت غیر قابل درمانحاالت غیر قابل درمان((وضع  فعلي اش وضع  فعلي اش تطابق بیمار با تطابق بیمار با 
فیزیوتراپي براي برگرداندن حركت بھ یك عضو عارضھ دیده از اقدامات  فیزیوتراپي براي برگرداندن حركت بھ یك عضو عارضھ دیده از اقدامات  

..محدود كردن ناتواني استمحدود كردن ناتواني است
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در پیشگیری سطح سوم، نوتوانی انجام می در پیشگیری سطح سوم، نوتوانی انجام می 
شودشود

فردفرد  یكیك  گرداندنگرداندن  بازباز  منظورمنظور  بھبھ  كھكھ  ييییھاھا  تالشتالش  ==نوتوانينوتواني  مفھوممفھوم  
  جامعھجامعھ  دردر  خودكفاخودكفا  امكانامكان  صورتصورت  دردر  وو  راضيراضي  مفید،مفید،  فرديفردي  بھبھ  ناتوانناتوان
شودشود  ميمي  انجامانجام

نھنھ  است،است،  ماندهمانده  باقيباقي  فردفرد  برايبراي  آنچھآنچھ  بربر  تاكیدتاكید  باباپیشگیریپیشگیری  نوعنوع  ایناین  
  ھايھاي  قابلیتقابلیت  ازاز  كھكھ  سازدسازدمیمیقادرقادر  رارا  اواو  است،است،  دادهداده  دستدست  ازاز  آنچھآنچھ

..كندكند  حداكثرحداكثر  استفادهاستفاده  خودخود  باقیماندهباقیمانده
سكتھ ھايسكتھ ھاي  كودكان،كودكان،  فلجفلج  چونچون  ييییبیماریھابیماریھا  بھبھ  مبتالمبتال  بیمارانبیماران  نوتوانينوتواني  

  توانایيتوانایي  كاھشكاھش  ازاز  پیشگیريپیشگیري  برايبراي  غیره،غیره،  وو  كوريكوري  آسیبھايآسیبھاي  مغزي،مغزي،
..دارددارد  فراوانيفراواني  اھمیتاھمیت  روزمره،روزمره،  اجتماعياجتماعي  زندگيزندگي  دردر  آنانآنان  شركتشركت

ازاز  آنآن  ایجادایجاد  مي شودمي شود  نیزنیز  اياي  حرفھحرفھ  وو  روانيرواني  مسائلمسائل  شاملشامل  نوتوانينوتواني  كھكھ  آنجاآنجا  ازاز  
  اجراياجراي  دردر  حرفھ ايحرفھ اي  افرادافراد  ازاز  گروهگروه  یكیك  بایدباید  وو  استاست  خارجخارجفردفرد  یكیك  اجرایياجرایي  قدرتقدرت

..ددكننكنن  ھمكاريھمكاري  آنآن



م       زي ك ا چی ت آنھ وع از اھمی م      متخصصان پزشكي پیشگیري با تعیین مرز ھاي دقیق بین این سطوح موافق نیستند اما این موض زي ك ا چی ت آنھ وع از اھمی متخصصان پزشكي پیشگیري با تعیین مرز ھاي دقیق بین این سطوح موافق نیستند اما این موض
. . نمي كند نمي كند 

ال    ور مث ال   بھ ط ور مث ورد              : : بھ ط طح اول و در م گیري س انواده، پیش اي خ ي اعض ورد بعض انواده در م راي خ ي ب ذایي تكمیل واد غ امین م ورد              ت طح اول و در م گیري س انواده، پیش اي خ ي اعض ورد بعض انواده در م راي خ ي ب ذایي تكمیل واد غ امین م ت
طح دوم     گیري س تای پیش طح دوم    بعضي دیگر در راس گیري س تای پیش ان   ((بعضي دیگر در راس پس درم الگری و س ان   غرب پس درم الگری و س ت ) ) غرب ت اس ا        . . اس د ت وي دارن ھ لغ تر جنب اوت آرا بیش ن تف ا        ای د ت وي دارن ھ لغ تر جنب اوت آرا بیش ن تف ای

..اساسياساسي
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Natural history of disease
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Stage ofStage of
susceptibilitysusceptibility

Stage of Stage of 
subclinical subclinical 

diseasedisease

Stage of Stage of 
clinical clinical 
diseasedisease

Stage of Stage of 
recovery, recovery, 

disability or disability or 
deathdeath

PRIMARY PRIMARY 
PREVENTIONPREVENTION SECONDARY SECONDARY 

PREVENTIONPREVENTION TERTIARY TERTIARY 
PREVENTIONPREVENTION

ExposureExposure

PathologicPathologic
changeschanges

Onset of Onset of 
symptomssymptoms

Usual time of Usual time of 
diagnosisdiagnosis

??
??

??
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::مفاھیم مبارزه با بیماریھامفاھیم مبارزه با بیماریھا
حذف بیماريحذف بیماري ) )eliminationelimination:(:( متوقف كردن انتقال بیماري در متوقف كردن انتقال بیماري در

طوری کھ با ورود یک فرد بیمار بھ جامعھ، ھیچ کس از طوری کھ با ورود یک فرد بیمار بھ جامعھ، ھیچ کس از ((جامعھ جامعھ 
)  )  وی، بیماری را نگیردوی، بیماری را نگیرد

ریشھ كني بیماريریشھ كني بیماري))eradicationeradication:(:(از بین بردن عامل بیماریزااز بین بردن عامل بیماریزا

كنترل بیماريكنترل بیماري))controlcontrol:(:( اجازه دادن بھ عامل بیماري براي اجازه دادن بھ عامل بیماري براي
باقیماندن در جامعھ تا حدي كھ باعث مشكل سالمتي نشودباقیماندن در جامعھ تا حدي كھ باعث مشكل سالمتي نشود

اري ت از بیم اريمراقب ت از بیم ل ):):surveillancesurveillance((مراقب ھ و تحلی ع آوری، تجزی ل جم ھ و تحلی ع آوری، تجزی جم
و انتشار اطالعات مربوط بھ بیماریھا در جھت  كنترل و مبارزه با و انتشار اطالعات مربوط بھ بیماریھا در جھت  كنترل و مبارزه با 

آنھاآنھا
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