
تشادهب یناهج نامزاس
هناتسودناسنا یتشادهب تامادقا

لیس زا سپ لاقتنا لباق یاه یرامیب تاعالطا هحفص
هناریگشیپ تامادقا و کسیر یبایزرا
کسیر یبایزرا
:دهد شیازفا ار ریز یاه یرامیب لاقتنا دناوت یم هوقلاب روط هب لیس
A تیتاپه و زوریپسوتپل ،ابو ،هبصح دننام بآ زا هدش لقتنم یاه یرامیب •
 سوریو بت و درز بت ،)یگند( گند هدنهد یزیرنوخ بت و گناد بت ،ایرالام دننام ،رود هار زا هلقتنم یاه یرامیب •
یبرغ لین

بآ هار زا هلقتنم یاه یرامیب
 یدادعت هکنیا رگم تسین الاب رطخ نیا اما ،تسا هارمه ینوفع یاهیرامیب عویش شیازفا اب بالیس هک دنچره
 یاهلاس نیب هک گرزب لیس ۱۴ زا .دنوش هدولآ لیس لیلدب بآ عبانم ای و دنوشب ییاجباج هب روبجم مدرم زا یدایز

 لاس رد نادوس رد - دیدش لاهسا یرامیب عویش هب رجنم دروم کی اهنت داد خر یناهج حطس رد ۱۹۹۴ و ۱۹۷۰
 رد لیس .تسا هدوب هارمه هدیچیپ رایسب تیعمج ییاجباج اب ییاج رد لیس عوقو لیلد هب الامتحا نیا .دش ۱۹۸۰

 یبرغ لاگنب یاهبالیس ،۱۹۹۸لاس رد و دش لاهسا عویش شیازفا ثعاب ۲۰۰۰ سرام ات هیوناژ هام رد کیبمازوم
.)Tor، Ogawa لا ،01( دش ابو یرامیب عویش هب رجنم
 ینامز یتح و تسا یندیماشآ بآ هیفصت تالیهست یگدولآ ،لیس زا یشان یرامیب عویش یارب رطخ لماع نیرتمهم
 هب التبا رطخ ناوتیم زونه داتفا قافتا یروسیم و اوویآ رد ۱۹۹۳ لاس رد هک روطنامه ،دتفا یم قافتا نیا هک
 رد تیولوا کی ناونع هب ملاس بآ هئاراو هدش هتخانش یبوخ هب رطخ هک یتروص رد دناسر لقادح هب  ار یرامیب
 بالضاف هناخ هیفصت هب لیس تیارس ناتسکیجات رد ۱۹۹۲ لاس رد .دریگ رارق هدافتسادروم هعجاف هب یئوگخساپ
 یاه یرامیب زورب رد یا هظحالم لباق شیازفا هنوگ چیه ،رطخ لماع نیا دوجو اب .دش هناخدور یگدولآ هب رجنم
 بجوم نافوط مارآ سونایقا رد Trust ورملق زا Truk هیحان رد ۱۹۷۱ لاس رد .تسا هدشن شرازگ یلاهسا
 اب تدشب هک دندش یحطس یاهبآ فرصم هب روبجم مدرم و دش برش یارب هدش یروآ عمج بآ عبانم رد لالتخا
 بالیس و نولکیس .دش )ییا هدور یاوزوتورپ عون کی( سیزایدیتنالاب عویش بجوم رما نیا .دندوب هدولآ کوخ عوفدم
.دش دیئوفیت بت عویش هب رجنم ،سیروم رد ۱۹۸۰ لاس رد
 ،مخز یاه تنوفع دننام هدولآ یاه بآ اب میقتسم سامت رد بآ قیرط زا هلقتنم یاه یرامیب هب التبا رطخ شیازفا
 ریگ همه عویش دادعتسا اهیرامیب نیا لاح نیا اب .دراد دوجو ولگ و ینیب ،شوگ تنوفع و همحتلم ،تیتامرد
)Epidemic( دنرادن.
 یرامیب کی هک تسا زوریپسوتپل ،دوش لقتنم هدولآ بآ زا میقتسم روط هب دناوت یم هک یمدیپا ریگاو تنوفع اهنت
 یهایگ ششوپ ای بوطرم کاخ ،بآ اب یطاخم یاهاشغ و تسوپ اب سامت قیرط زا لاقتنا .تسا یتسنوئز یرتکاب
 مسیناگرا نیا راشتنا ،نیگنس یاه یگدنراب زا سپ بالیس عوقو .دتفا یم قافتا راردا هب هدولآ لگ ای )رکشین دننام(
 عویش .دنک یم لیهست ،دنراد دوخ راردا رد ار اه رتیپسوتپل زا یدایز رادقم هک ناگدنوج ریثکت شرتسگ لیلد هب ار
 هیسور نویساردف ،رادونسارک هقطنم ،)۱۹۹۵( هئوگاراکین رد ،)۱۹۹۶ و ۱۹۸۸ ،۱۹۸۳( لیزرب رد زوریپسوتپل
 لامتحا هب .تسا هداد خر )۲۰۰۰( دنلیات و )۱۹۹۹( دنه ،اسیروا ،)۱۹۹۸( اکیرمآ هدحتم تالایا ،هف اتناس ،)۱۹۹۷(
.دنک یم لیهست ار اهیرامیب لاقتنا رما نیا هک دهدیم شیازفا ار  ناگدنوج تیعمج یطیحم تارییغت دایز

 اهلقان اب لاقتنا لباق یاه یرامیب
 شرتسگ قیرط زا  اهلقان هلیسوب لاقتنا لباق یاه یرامیب شیازفا هب رجنم میقتسم ریغ روط هب تسا نکمم لیس



 اهلقان اب لاقتنا لباق یاه یرامیب
 شرتسگ قیرط زا  اهلقان هلیسوب لاقتنا لباق یاه یرامیب شیازفا هب رجنم میقتسم ریغ روط هب تسا نکمم لیس
 دناوت یم اه هناخدور زیررس ای دیدش شراب رثارد یندیماشأ بآ نزاخم .دوش اهنأرادرب یاه هاگتسیز هنماد و دادعت
 و هعجاف هب یگدولآ ضرعم رد نتفرگ رارق یارب هوقلاب لیلد نیمه هب و دنک لمع اه هشپ شرورپ یاه ناکم ناونع هب
 رد تسا نکمم اه بالیس .دهد یم شیازفا ار لین برغ بت و ایرالام ،گند دننام ییاه تنوفع هب یسناژروا نارگراک
 مزال نامز .دندرگیمرب ناشیگدنز لحم هب هرابود ،دور یم نیب زا بآ هک ینامز اما ،دنربب نیب زا ار اه هشپ هنال ادتبا
.تسا ایرالام ریگ همه یرامیب عورش زا لبق هتفه ۸-۶ دودح الومعم اه شپ تشگزاب یارب
 ناونع هب .تسا ناهج رسارس رد ایرالام کیمدنا قطانم رد هدش هتخانش هدیدپ کی لیس رثا رد ایرالام یمدیپا •
 یروهمج رد لیس و ۱۹۹۱ لاس رد اکیراتساک مارآ سونایقا هقطنم رد نآ زا سپ بالیس و هزرل نیمز ،لاثم
.دش ایرالام عویش هب رجنم ۲۰۰۴لاس رد نکینیمود
 یلحاس هقطنم رد ایرالام یاه یرامیب اب )ENSO( بونج - ونین ورتکلا ناسون اب طبترم یا هرود یاه بالیس •
.تسا هدوب هارمه اکیرمآ هراق رسارس رد هتشذگ لاس ۱۰ رد گند یرامیب هرابود روهظ اب و ورپ لامش کشخ
 رد و ۱۹۹۷ لاس رد کچ یروهمج رد ،۱۹۹۷-۱۹۹۶ لاس رد اپورا رد ،اه بالیس و نیگنس یاه ناراب زا دعب •
.تفرگ قنور اپورا رد لین برغ بت ،ایلاتیا رد ۱۹۹۸لاس
 اه هشپ ضرعم رد نتفرگ رارق شیازفا( یناسنا راتفر رد تارییغت دننام  هدیچیپ لماوع اب اه یرامیب هب التبا رطخ
 رد رییغت ای و )تیعمج دح زا شیب شیازفا ،یرامیب لرتنک یاه تیلاعف رد تقوم فقوت ،دزآ یاوه رد باوخ لاح رد
.دبایم شیازفا )ریسم رییغت و هناخدور طوقس ، ییادز لگنج ،شزغل( اه هشپ شرورپ  هاگتسیز

دوش یم داجیا داسجا طسوت هک یئاهرطخ
 همه یاهیرامیب"  هب التبا رطخ یعیبط یایالب زا سپ داسجا هک درادن دوجو یدهاوش چیه ،یمومع رواب فالخ رب
 یانثتسا هب( دننامیمن هدنز گرم زا دعب ناسنا ندب رد ینالوط تدم اهیرامیب لماوع رثکا .دنهدیم شیازفا ار "ریگ

HIV ات دنشاب ناگدنامزاب دراد لامتحا رتشیب داح یاه تنوفع عبنم یور نیا زا .)دنامب لاعف زور 6 ات دناوت یم هک 
 اب هارمه یاهبت زا یشان ریم و گرم ای ابو رثا رد گرم دننام یصاخ دراوم رد طقف یناسنا داسجا .ناگتشذگرد
.دراد یصاخ تامادقا هب زاین دراوم نیا رد هک دنزادنایب رطخ هب ار یناگمه تشادهب دناوتیم یزیرنوخ

 ییاهسوریو ،لس هب التبا رطخ رد تسا نکمم دننکیم یرادهگن ای لقنو لمح ار داسجا هک ینارگراک ،لاح نیا اب
 لاهسا دننام( شراوگ هاگتسد یاه تنوفع و )HIV و B / C تیتاپه دننام( )دننک یم یگدنز نوخ رد هک( یز نوخ
.دنریگ رارق )ابو و یزولگیش ، A تیتاپه ،وفیتاراپ / دیئوفیت بت ،E. coli ،النوملاس ،سوریواتور
 زا عیام ،دوش هدنار نوریب هب اه هیر رد هدنام یقاب اوه( دوش یهتنم ابو هب دناوتیم دوش رشتنم اوه رد لیساب رگا •
.) دهجب نوریب هب ناهد ای ینیب قیرط زا دسج هب ندز تسد یط رد اه شش
 ،ندب عیام ای نوخ ٬حورجم تسوپ اب میقتسم سامت تلع هب نوخ رد نکاس یاه سوریو ضرعم رد نتفرگ رارق •
 عیام ای نوخ ندش هدیشاپزا یطاخم یاهاشغ ضرعم رد نتفرگ رارق ای اه نزوس و اه ناوختسا یاه هکتزا تحارج
.ندب هب
 هار قيرط زا لاقتنا .دننک یم تشن ار عوفدم الومعم اه هدرم اریز ،تسا رت عیاش شراوگ هاگتسد یاه تنوفع•
 ندب .دتفا يم قافتا هدولآ تازيهجت و لياسو اي هدولآ ياه سابل و ندب اب ميقتسم سامت قيرط زا و ناهد اب عوفدم
.دنک داجیا ار شراوگ هاگتسد یاه تنوفع دنناوتیم بآ ندرک هدولآ قیرط زا دناوتیم هدرم
 بسانمان روطب ار داسجا و دنوشن تشحو راچد هک دنوش علطم ناکما دح رد دیاب یناسر دادما یاههورگ و مدرم
.)دینک هعجارم ریز یاه یریگشیپ هب( .دننکن اهر زین ار اهنآ و دننکن نفد

لیس زا یشان یتشادهب تارطخ ریاس
 عویش لیس زا یشان بیسآ زا سپ  الومعمزازک .دوش یم امورت ای ندش حورجم ٬ندش قرغ لماش تارطخ  نیا •
 نکمم زازک نسکاو یاه هدننک تیوقت ،لاح نیا اب .تسین یرورض نویسانیسکاو هدرتسگ یاه همانرب و ،دنکیمن ادیپ



 عویش لیس زا یشان بیسآ زا سپ  الومعمزازک .دوش یم امورت ای ندش حورجم ٬ندش قرغ لماش تارطخ  نیا •
 نکمم زازک نسکاو یاه هدننک تیوقت ،لاح نیا اب .تسین یرورض نویسانیسکاو هدرتسگ یاه همانرب و ،دنکیمن ادیپ
 هب هتسب ،دنریگ رارق حورجم دارفا ریاس ای و زاب یاه مخز ضرعم رد و دنا هدش هنیسکاو البق هک یدارفا یارب تسا
 یاه یمخز نامرد رد )Hypertet( زازک نیلوبولگ نومیا اب لعفنم نویسانیسکاو .دشاب دیفم اهنآ یزاس نمیا خیرات
 دنتسه زازک یاراد هک یناسک نینچمه و دنراد هدولآ رایسب یاه مخز هک یناسک و دنا هدشن هنیسکاو هک یناسک
.تسا دیفم
 تسا نکمم ،دنشاب هداتفا ریگ ییایرد لحاوس رد یلیسرد ینالوط یاه هرود رد ناکدوک هژیوب و دارفارگا •
 نوریبرد نتفرگ رارق زا یشان یسفنت هاگتسد یاه تنوفع هب التبا رطخ تسا نکمم نینچمه .دنوشب یمرتوپیهراچد
.دشاب هتشاد دوجو )ناراب و لیس یاوه و بآ ضرعم رد نتفرگ رارق ،هاگهانپ نتفر تسد زا( هناخ
 التبا رطخ هجیتن رد و ددرگ ملاس بآنیمات و بآ هیفصت زکارمرد لالتخا ثعاب تسا نکمم لیس زا یشان قرب عطق •
 هلمج زا ،یتشادهب تاسیسأت بسانم درکلمع رب تسا نکمم نینچمه ،دهد شیازفا ار بآ زا هلقتنم یاه یرامیب هب
.دراذگب ریثأت ،درس ی هریجنز
•
هناریگشیپ تامادقا
.دبای شهاک رایسب دناوت یم لیس قیرطزا لاقتنا لباق یاه یرامیب هب التبا رطخ دینک لابند ار ریز یاه هیصوت رگا

تدم هاتوک تامادقا
بآ هب رلک ندوزفا
 ارجا دناوتیم لیس زا سپ هک تسا یا هناریگشیپ مادقا نیرتمهم یندیماشآ بآ عاطقنا نودب همادا زا نانیمطا•
.دبای شهاک بآ زا هدش لقتنم یاه یرامیب هب التبا رطخ ات دوش
 دض داوم نایمرد هدام نیرت نازرا و ،دوش هدافتسادناوتیم یتحار هب و یا هدرتسگ روط هب هک تسا یا هدامرلک •
 زج هب( ندب رد بآ یاه هدنیالآ مامت ابیرقت ربارب رد نینچمه .تسا یندیماشآ بآ هدننک ینوفع

Cryptosporidium parvum oocysts یلیم دنچ یاهزود رد .تسا رثوم رایسب )کیپوکسورکیم یاه هنوگ و 
 لاعف ریغ ار یا هدور یاه سوریو و اه یرتکاب زا ٪99 ٪99 الومعم رلک ،هقیقد 30 دودح سامت نامز و رتیل رد مرگ
.دنک یم
 میسلک تیرلکوپیه ،عیام میدس تیرلکوپیه لماش دازآ رلک لاکشا رثکا ،یگناخ ای یفرصم بآ زا هدافتسا یارب •
 یم زاجم)میسلک تیرلکوپیه و میسلک میسلک ،میسلک دیسکوردیه زا یطولخم ،کهآ دیرلک( هدننک دیفس ردوپ و دماج
.دشاب
 نییعت دیاب تیعضو ره یارب و دراد بآ رد دوجوم یلآ داوم تظلغ هب یگتسب هدمع روط هب زاین دروم رلک رادقم •
 هدافتسا اب دناوت یم هک دشاب رتیل رب مرگ یلیم 0.5-0.2 نیب دیاب بآ رد دوجوم رلک رادقم ،هقیقد 30 زا سپ .دوش
.دوش نییعت صاخ شیامزآ تیک کی زا
A تیتاپه هیلع نویسانیسکاو
.دوش یمن هیصوت یا هدوت یزاس نمیا یارب A تیتاپه یاه نسکاو زا هدافتسا •
 دروم ،دننک یم تکرش بالضاف و ،یندیماشآ بآ تیریدم رد هک یدارفا دننام رطخ رپ یاه هورگ نویسانیسکاو •
.دریگ رارق هجوت
 يمن هيصوت اه نيلوبولگونوميا زا هدافتسا .دیریگب رظن رد ار نیبطاخم یزاس نمیا ،A تیتاپه عوقو تروص رد •
.دوش
.دوش یم دییات HAV IgM دض یاه یداب یتنآ اب داح  تیتاپه صیخشت •
ایرالام زا یریگولج
 یارب مه زونه تسا نکمم و دوش یمن اه هشپ دادعت رد  یروف شیازفا هب رجنم اموزل بالیس :اه شک هرشح •
 هدافتسا هک یقطانم رد اه ITN عیزوت / دیلوتزاب ای و یلخاد طیحم  یاه یرپسا دننام هناریگشیپ تامادقا یارجا



 یارب مه زونه تسا نکمم و دوش یمن اه هشپ دادعت رد  یروف شیازفا هب رجنم اموزل بالیس :اه شک هرشح •
 هدافتسا هک یقطانم رد اه ITN عیزوت / دیلوتزاب ای و یلخاد طیحم  یاه یرپسا دننام هناریگشیپ تامادقا یارجا
 هشپ هلیسوب لقان یاه یرامیب رب نینچمه مادقا نیا .دشاب هتشاد دوجو ناکمادشاب هدش هتخانش یبوخ هب اهنآ زا
.دشاب هتشاد رثااه
 اهنت دیاش( هاگشیامزآ رب ینتبم صیخشت و یبایدر  یگتفهروطب ار دراوم دادعت هک تسا مهم :ماگنهدوز صیخشت •
 ایرالام یمدیپا یرامیب هیلوا لحارم ات داد ماجنا ار ،)تبثم نومزآ / ششک نازیم یبایدر یارب بت دراوم ٪یارب
.داد صیخشت تعرسبار
 دیاب نینیسیمترآ بیکرت  ،دوش دییات موراپیسلاف ایرالام ریگ همه یرامیب کی رگا :یکشزپ  ناگیار یاه تبقارم •
 هب یسرتسد شهاک اب هداتفا رود قطانم رد بت زا یشانریم و گرم شهاک یارب .دوش هتفرگ رظن رد هجلاعم یارب
.دشاب زاین دروم هژیو تامادقا هک دشاب مزال تسا نکمم ،ینامرد تامدخ
تمالس شزومآ
.بوخ یتشادهب درکلمع ءاقترا •
.ملاس اذغ یزاس هدامآ ملاس یاه کینکت زا نانیمطا •
.بآ هب رلک ندوزفا ای ندناشوج زا نانیمطا ••
.)بت عورش زا سپ تعاس 24 ضرع رد( ایرالام نامرد و ماگنهدوز صیخشت یتایح تیمها •

داسجا یرادهگنو لاقتنا
 ندنازوس رب داسجا نفد ،تسین ریذپ ناکما داسجا ییاسانش هک ییاج رد ای یعمج هتسد ریم و گرم تروص رد•
.دوشیم هداد حیجرت اهنآ

 یدوزب هگا دوشیم اهیرامیب عویش رطخ بجوم دننک یم رکف یخرب هک ناگدرم داسجا هدنامیقاب یعمج هتسد نفد •
 یاهروگ رد موسرم تافیرشت نودب دیابن داسجا .تسا تسردان تاداقتعا ساسا رب اهنت ،دنوشن هدنازوس ای نفد
 هعماج مهم فرع ضقن بجوم هکلب ،دوش یمن یمومع تشادهب ندروآ دوجوب بجوم راک نیا ،دنوش نفد یعمج هتسد
. .دوشیم بایمک عبانم نداد رده و
.دنشاب هتشاد یعامتجا بادآ قبط نفد و یگنهرف نیفدت مسارم ماجنا یارب یتصرف دیاب اه هداوناخ •
 رب اتداد رارق رایتخا رد یعامتجا هورگ ره یارب یا هناگادج یاه لحم دیاب ،دنتوافتم اهموسر و بادآ هک اجنآ زا •
.دننکارجا ناشنازیزع یارب مسارم مارتحا اب دوخ یاه تنس قبط
 تاناکما ای نیزگیاج یاه ناکم ،دنتسه یفاکان اهروتامرک ای اه ناتسروگ دننام دوجوم تالیهست هک یئاهاج زا •
.دنوش هئارا دیابرگید
 و هزانج عییشت مسارم رد شریذپ لباق یگنهرف یاهزاین نیمات یارب داوم هب یسرتسد زا دیاب هدید همدص هعماج •
.دشابرادروخرب زین یراپسکاخ مسارم ریاس

دننکیم لقنو لمح ار داسجا هک ینارگراک یارب
دشاب هتشاد هلصاف یندیماشآ بآ یارب هدافتسا دروم ینیمزریز یاهبآ عبانم زا رتم ۳۰ لقادح دیاب ناتسروگ •
 زا ناور بآ .دشاب هدشن عابشابآا هک رتم ۰/۷ هیحان کی اب بآ حطس زا رتالاب رتم ۱/۵ لقادح دیاب ربق ره فک •
.دوش ینوکسم قطانم دراو دیابن ناتسربق
دوش هتشاذگ ارجا دروم هب ندب تاعیام و نوخ دروم رد یطایتحا تامادقا همه •
)ددجم هدافتسا نودب( اه شکتسد حیحص عفد و هدافتسا زا نانیمطا •
دسج یاه هسیک زا هدافتسا زا نانیمطا •
اذغ ندروخ زا لبق و ندب هب ندز تسد زا سپ  نوباص اب اهتسد نتسش زا نانیمطا•
تازیهجت و هیلقن لیاسو ینوفع دض زا نانیمطا •
)ابو دروم رد زج هب( دوش ینوفعدض تسین مزال ،نفد زا لبق ندب •



تازیهجت و هیلقن لیاسو ینوفع دض زا نانیمطا •
)ابو دروم رد زج هب( دوش ینوفعدض تسین مزال ،نفد زا لبق ندب •
B تیتاپه هیلع نارگراک نویسانیسکاو •

تدم دنلب تامادقا
یرادا / ینوناق لئاسم
.هیلوا رادشه یاه متسیس و یعیبط عیاجف اب هلباقم یارب یگدامآ یاه همانرب یهدنامزاس •
.یناهج و یللملا نیب ،یلم ،یلحم حطس رب تراظن دوبهب •
یندیماشآ بآ تیفیک رب تراظن و میظنت ءاقترا •
.تشادهب یالاب یاهدرادناتسا یارجا •
ینف لئاسم
نامرد و تشادهب و بآ هیفصت تالیهست دوبهب •
.دیراد هگن دمآراک و لاعف ار ینوفع یاه یرامیب لرتنک یاه همانرب •
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