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مروري بر واژه هاي رایج در بهداشت عمومیمبحث ±

شود؟مصونیت و مقاومت گروهی در جامعه در مقابل هجوم و انتشار یک بیماري عفونی چه نامیده می-1

)10قطب -95شهریور پزشکی (

Transient immunity)دLatant immunity)جPassive immunity)بHerd immunity)الف

وجود مقاومت در نسبت زیادي از افراد جامعه در مقابل هجوم یا انتشار یک عامل عفـونی کـه   ) : Herd immunity(ایمنی گروهی 
. شودباعث مصونیت کل جامعه می

�.صحیح استگزینه الف 

خوانی دارد؟با کدام گزینه هم» تعداد موارد بیمارشده تقسیم بر تعداد موارد عفونت پیداکرده«-2

)4قطب -95پزشکی شهریور (

Infectivity)دVirulence)جPathogenesis)  بPathogenecity) الف

Infectivity ) زاییعفونت(  =

Pathogenicity ) زاییبیماري(  =

Virulance ) حدت(  =

�.گزینه الف صحیح است

)قطب آزاد-95پزشکی شهریور (:زا در ایجاد بیماري آشکار بالینی عبارتست ازتوان یک عامل بیماري-3

Colinization)دVirulence)جPathogenicity)بInfectivity)الف

زا در ایجاد بیماري آشکار بالینی است و براي بیان قدرت ایجاد بیماري عامل توان یک عامل بیماري) Pathogenicity(زایی بیماري
. رودعفونی به کار می

زاییبیماري  =

�.گزینه ب صحیح است

تعداد افراد داراي عفونت 
عفونتیافته با تعداد افراد مواجهه

تعداد افراد مبتال به بیماري
تعداد افراد داراي عفونت

تعداد مرگ بر اثر بیماري
تعداد افراد مبتال به بیماري

تعداد افراد مبتال به بیماري
عفونتتعداد افراد داراي
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)9قطب -95پزشکی اسفند (شود؟جهت کنترل بیماري استفاده میIsolationدر چه مواردي از جداسازي یا -4

جدا ساختن افراد یا حیوانات از سایرین طی دوران پرودرومال بیماري)الف
جدا ساختن افراد یا حیوانات از سایرین طی دوران واگیري بیمار)ب
جداساختن افراد یا حیوانات از سایرین طی دوران نقاهت بیماري)ج
ا ساختن افراد یا حیوانات از سایرین طی دوران عالمت دار بیماريجد)د

، در شرایطی که انتقال مستقیم یـا  دوران واگیريدار از سایرین، در طی جدا ساختن افراد یا حیوانات عفونت) : Isolation(جداسازي 
ها یا کسانی که ممکن است عامل عفونی را به دیگران منتقل کنند، قطع دارها به حساسغیرمستقیم عامل بیماري عفونی را از عفونت

. یا محدود کند
. گویندهاي بیماري تا گسترش کامل بیماري میدوره پرودرومال به دوره بین ظهور اولین نشانه

�.ه ب صحیح استگزین

یـک از اصـطالحات زیـر    با کدام» جغرافیایی یا جمعیت معینیک محدوده«حضور دائمی یک بیماري یا عامل عفونی در -5

)4قطب -95پزشکی اسفند  (خوانی دارد؟هم

اندمیک)داسیورادیک)جکیپیدما)بپاندمیک)الف

یک بیماري یا عامل عفونی در یک منطقه یا جامعه ) حداقل به مدت سه سال متوالی(حضور دائمی ¬) اندمیک(بومی 
ه یا جامعه بیش از حد انتظار قوقوع بیماري در یک منط¬) اپیدمیک(گیري همه

گیري در سطح بسیار وسیع و جهانی همه¬) پاندمیک(جهانگیر 
هاي مختلف و نادر در زمانوقوع غیرمنظم، تصادفی¬) اسپورادیک(تک گیر 

�.گزینه د صحیح است

شود، چه شخص، حیوان و یا شیء که یک عامل عفونی در آن زندگی و تکثیر نموده و به میزبان حساس دیگر منتقل می-6

)4قطب -96پزشکی شهریور (نام دارد؟

مورد شاخص)دمیزبان واسط)جمخزن بیماري)بمنبع بیماري)الف

کنـد،  هر شخص، حیوان، بندپا، گیاه، خاك و غیره که یک عامل عفونی به شکلی عادي در آن زندگی و تکثیـر مـی  : بیماريمخزن 
. طوري که ادامه حیات عامل عفونی به آن وابسته باشد و بتواند به میزبان حساس دیگري منتقل شودبه

. کندراي رسیدن به میزبان از آن عبور میاي که یک عامل عفونی بشخص، حیوان، شیء یا ماده: منبع بیماري
. گذراندکند یا مراحل غیرجنسی خود را میصورت الرو زندگی میمیزبانی که انگل در بدنش به: میزبان واسط
کننده پیدا شود، مورد اولیه ي بررسیاولین مورد در یک خانواده و یا گروه معین دیگري که به وسیله: مورد شاخص

�.استگزینه ب صحیح
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)6قطب -96پزشکی اسفند (است؟کیاسپوراديماریبریدر کدام حالت ز-7

.به صورت پراکنده در منطقه وجود داشته باشديماریب) الف
.قه مبتال باشندطمنکیافراد ترشیمشخص، بیزمانيدورهکیدر ) ب
.ابدیشیافزاانیمشخص، تعداد مبتالیزمانيدورهکیدر ) ج
.حضور داشته باشدشهیقه همطدر منيماریب) د

. شودگفته می) گیرتک(هاي مختلف، اسپورادیک به وقوع غیرمنظم، تصادفی و نادر در زمان

�.گزینه الف صحیح است

)4قطب -96پزشکی اسفند (یک از موارد زیر است؟یک بیماري عفونی کدامVirulence» حدت«تعریف -8

قدرت ایجاد بیماري در خود فرد)ببیماري به سایر افرادقدرت انتقال )الف
شدت ایجاد بیماري در افراد عفونی شده)دزا در بدنشدت تکثیر عامل بیماري)ج

. خاصیتی از میکروارگانیسم است که بیانگر شدت بیماري ایجاد شده توسط آن است) Virulance(حدت 

= حدت

. ایجاد بیماري در افراد مبتال به بیماري صحیح است، نه در افراد عفونی شدهشدتالبته گزینه د هم اشکال دارد و 

�.گزینه د صحیح است

بـه سـایرین دارد کـدام اصـطالح زیـر      زا را م بالینی قدرت انتقال عامل بیماريئاي که بدون نشان دادن عالبه فرد آلوده-9

)4قطب -96پزشکی اسفند (؟شوداطالق می

ناقل)دحامل)جمنبع)بمخزن)الف

. رسد هر دو گزینه ج و د صحیح باشندنظر میهم معنی هستند و به) Carrier(حامل و ناقل 
شخص یا حیوانی که در غیاب شکل آشکار بالینی بیماري، داراي عامل عفونی آن بوده و نقش عامل بالقوه انتشار ¬) carrier(ناقل 

. عفونت را دارد
هر شخص به حیوان، بندپا، گیاه، خاك و غیره که یک عامل عفونی به شکلی عادي در آن زندگی و تکثیر ¬) reservoir(مخزن 

. دیگري منتقل شوداسمل عفونی به آن وابسته باشد و بتواند به میزبان حسکند، به طوري که ادامه حیات عا
. کنداي که یک عامل عفونی براي رسیدن به میزبان از آن عبور میشخص، حیوان، شیء یا ماده¬) source(منبع 

�.گزینه ج صحیح است

ـ بـا  ییایـ جغرافيدر محـدوده ) یحداقل سه سال متوال(يماریبکیو منظم یبه حضور دائم-10 چـه  نیمعـ تیـ جمعکی

)2قطب -96پزشکی اسفند (شود؟یاطالق مکیولوژیدمیاپتیوضع

)یفرابوم(کیآندمپریه) د)یتمام بوم(کیهولو آندم) ج)ریهمه گ(کیدمیاپ) ب)یبوم(کیآندم) الف

تعداد مرگ بر اثر بیماري
مبتال به بیماريتعداد افراد 
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یک بیماري یا عامل عفونی در منطقه یا جامعه ) حداقل براي مدت سه سال متوالی(حضور دائمی ): بومی(آندمیک 
وقوع بیش از حد انتظار یک بیماري در یک منطقه یا جامعه ): گیرهمه(اپیدمیک 

. شد و تمام سنین را به نحو مساوي مبتال کندطور دائم با میزان شیوع و بروز باال وجود داشته بابیماري که به): فرابومی(هیپرآندمیک 
. شود و در بالغین نسبت به کودکان کمتر استبیماري که شیوع باالي آن در ابتداي زندگی شروع می): تمام بومی(هولوآندمیک 

�.گزینه الف صحیح است

به طوري . کندزندگی و تکثیر مییکی از عوامل عفونی به شکل عادي در آنهر شخص، حیوان، بندپا، گیاه و غیره که-11

)قطب آزاد-96پزشکی اسفند (که ادامه حیات عامل عفونی به آن بستگی داشته باشد چه نام دارد؟

محیط)دمظنون)جمنبع)بمخزن)الف

. صورت سؤال تعریف مخزن عفونت است
. کندن به میزبان از آن عبور میاي که یک عامل عفونی براي رسیدشخص، حیوان، شیء یا ماده: منبع عفونت

�.گزینه الف صحیح است

؟رودمیشماربهبیماريیک) infectivity(زاییعفونتيهاشاخصاززیرمواردازیککدام-12

)8و 10هاي مشترك قطب-97پزشکی شهریور (

incubation period کموندوران)بcase fatality rateبیماري کشندگی) الف

pathogenicityبیماري زاییبیماري)دsecondary attack rate ثانویهيحملهمیزان)ج

زایی، میزان هاي عفونتیکی از شاخص. زا مبنی بر قابلیتش در ورود، بقا و تکثیر در میزباناي از عامل بیماريمشخصه: زاییعفونت
. باشدي ثانویه میحمله

زاییعفونت =

میزان حمله ثانویه =

�.گزینه ج صحیح است

؟شودمینامیدهچهبیماريعالیمظهوروارگانیزمیکحملهبینزمانیيفاصله-13

)8و 10هاي مشترك قطب-97پزشکی شهریور (

نسلتجدیدزمان)دپنهانيدوره)جسرایتيدوره)بکمونيدوره) الف

. هاي بیماريزاي عفونی تا ظهور اولین عالئم و نشانهي زمانی بین هجوم یک عامل بیماريفاصله: دوره کمون
طور مستقیم یا غیرمستقیم از یک شخص آلوده به شخص تواند بهشود که یک عامل عفونی میبه مدت زمانی گفته می: دوره سرایت

ها در دوره کمون بیشتر از میزان مسري بودن بعضی از بیماري. شودوده به حیوان منتقل دیگر، از حیوان آلوده به انسان یا از شخص آل
. اي است که نشانه هاي بالینی بیماري وجود دارنددوره

�.گزینه الف صحیح است

تعداد افراد داراي عفونت 
تعداد افراد مواجهه یافته با عفونت

اندتعداد مواردي که بیماري را در اثر تماس با مورد اولیه بعد از یک دوره کمون گرفته
ههاي مواجهه یافتکل تماس
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ت ي جغرافیایی یا جمعییک بیماري یا عامل عفونی در یک محدوده) حداقل براي مدت سه سال متوالی(حضور دائمی -14

)9قطب -97پزشکی شهریور (معین چه نام دارد؟

اسپورادیک)دپاندمی)جآندمی)باپیدمی) الف

ي جغرافیایی یا یک بیماري با عامل عفونی در یک محدوده) حداقل به مدت سه سال متوالی(حضور دائمی ) : آندمیک(بیماري بومی 
جمعیت معین 

�.گزینه ب صحیح است

)9قطب -97پزشکی شهریور (گردد؟شپش تن در سطح بدن با کدام واژه معرفی میرشد و تکثیر -15

Induction)دInfestation)جDisease)بInfection) الف

زا در سطح بدن، مانند شپش تن رشد و تکثیر عوامل بیماري) : Infestation(زدگی یا هجوم جانوري 

�.گزینه ج صحیح است

دهیچه نامد،یرا مبتال نمایسنيهاباال در جامعه وجود داشته و تمام گروهوعیشایبروز زانیکه بطور دائم با ميماریب-16

)5قطب -97پزشکی شهریور (شود؟یم

Holoendemicیتمام بوم) بHyperendemicیفرابوم) الف

Sporadicریتک گ) دPandemicریجهان گ) ج

طور دائم با میزان شیوع و بروز باال وجود داشته باشد و تمام سـنین را بـه نحـو    بیماري که به) : Hyperendemic(بیماري فرابومی 
. مساوي درگیر کند

شود و در بالغین به نوعی حالت تعادل بیماري که شیوع باالي آن در ابتداي زندگی شروع می) : Holoendemic(بیماري تمام بومی 
. بالغین نسبت به کودکان کمتر استدر نتیجه شیوعش در . رسدمی

�. گزینه الف صحیح است

)5قطب -97پزشکی شهریور (نامند؟یرا چه میرواناییجسمشیاز آسایخواه ذهن،ینیهرگونه انحراف، خواه ع-17

انیطغ) دحدت) جابتال) بییزایماریب) الف

آسایش جسمی یا روانیهر انحرافی، خواه عینی خواه ذهنی، از ) : Morbidity(ابتال 
رود و عبارت است از تعداد افراد مبتال به بیماري به شاخصی که براي بیان قدرت ایجاد بیماري عامل عفونی به کار می: زایی بیماري

تعداد افراد داراي عفونت 
از تعداد مرگ بر اثر بیماري است که بیانگر شدت بیماري ایجاد شده توسط آن است و عبارت است خاصیتی از میکروارگانیسم: حدت 

به تعداد افراد مبتال به بیماري 
. گیردهاي گسترده مورد استفاده قرار میگیريهاي محدود در مقابل همهگیريگیري است اما گاهی براي بیان همهمترادف همه: طغیان 

�. گزینه ب صحیح است
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مـورد  کیامسال . فلج اطفال صفر گزارش شده استيماریهاست که بشرق استان زنجان سالییایجغرافيدر منطقه-18

است؟ نهیکدام گزيماریبیفعلتیشما از وضعفیتعر. منطقه گزارش شده استنیدر ايماریبنیاز ا

)3قطب -97پزشکی شهریور (

)ریگتک(کیاسپوراد) دیدمیاپ) جیپاندم) بیآندم) الف

. شودگفته می) طغیان(به وقوع بیش از حد انتظار یک بیماري در یک منطقه یا جامعه، اپیدمی 
اگر یک بیماري عفونی به مدت طوالنی دیده نشده باشد یا قبالً در یک منطقه وجود نداشته باشد، حتی یک مورد تنها از آن، گزارش 

چنین بیماري که رابطه مکانی و زمانی نیز داشـته باشـد، بـراي اطـالق     دو مورد از. کندفوري و تحقیقات کامل محلی را ایجاب می
.گیري کافی استهمه

�.گزینه ج صحیح است

يکنـد و ادامـه  ریـ و تکثیدر آن زنـدگ يعادیبه شکلیعامل عفونکیو خاك که اهیبندپا، گوان،یبه هر شخص، ح-19

)1قطب -97وریشهریپزشک(ند؟یگویداشته باشد، چه میبه آن بستگیعامل عفوناتیح

ناقل) دمظنون) جمخزن) بمنبع) الف

هر شخص، حیوان، بندپا، گیاه، خاك و غیره که یک عامل عفونی به شکلی عادي در آن زنـدگی و تکثیـر کنـد،    ¬مخزن عفونت 
. تقل شودي حیات عامل عفونی به آن وابسته باشد و بتواند به میزان حساس دیگري منطوري که ادامهبه

. کنداي که یک عامل عفونی براي رسیدن به میزان از آن عبور میشخص، حیوان، شیء یا ماده¬منبع عفونت 
شود که در غیاب شکل آشکار بالینی بیماري، داراي عامل عفونی آن بوده و نقش بالقوه به شخص یا حیوانی گفته می¬ناقل عفونت 

. در انتشار عفونت داشته باشد

�.ه ب صحیح استگزین

شود؟ گذراند، چه نامیده میرسد و یا مراحل جنسی خود را میمیزبانی که انگل در بدن آن به بلوغ می-20

)7و 8، 10هاي مشترك قطب-97پزشکی اسفند (

ايواسطه)دثانویه)ج) ناقل(ترابر )بقطعی) الف

بعضی از تک . شرایط طبیعی یک عامل عفونی را مسکن داده و نگهداري کندیک انسان یا حیوان زنده دیگري که بتواند در: میزبان
.گذرانندها میمراحل متوالی حیات خود را در انواع متفاوتی از میزبانها و کرمها یاخته

.گذراندمیرسد و یا مراحل جنسی خود رامیآن میزبانی که انگل در بدنش به بلوغ: میزبان اولیه یا قطعی
.گذراندمیکند و یا مراحل غیرجنسی خود رامیآن میزبانی که انگل در بدنش به صورت الرو زندگی: ثانویه یا واسطه ايمیزبان 

.ماند ولی تکامل یا تغییر شکلی پیدا نمی کندمیحاملی است که در بدن او عامل عفونی زنده: میزبان ترابر

�.گزینه الف صحیح است

ي کمـون آن نیـز قـرار    عفونتی که در بیمار مراجعه کننده به بیمارستان هنگام مراجعه بـه آن مبـتال نبـوده و در دوره   -21

)4قطب -97پزشکی اسفند (هاي زیر است؟  یک از عبارتندارد، تعریف کدام

Infectious Agent)دNosocomial Infection)جInfectious Disease)بNotifiable Disease) الف
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یا به عبارت دیگر، عفونتی . عفونتی که از یک تسهیالت پزشکی منشا گرفته باشدß(Nosocomial Infection)عفونت بیمارستانی 
بهداشتی که بیمار در هنگام مراجعه به آن مرکز، نه به آن مبتال بوده و هاي در بیمار مراجعه کننده به بیمارستان یا سایر مراکز مراقبت

.دوره کمون آن قرار داشته استنه در
.بالینیهاي وارد شدن ارگانیسم به بدن، رشد و تکثیر آن و ایجاد عالئم و نشانهß(Infectious disease)بیماري عفونی 
که قادر به ایجاد ) ویروس، ریکتزیا، باکتري، قارچ، تک یاخته و کرم انگلی(یک موجود زنده ß(Infectious agent)عامل عفونی 

.عفونت یا بیماري عفونی است
بیماري اي که به علت مقررات حاکم و اهمیت آن، باید پس از تشـخیص در یـک   ß(Notifiable disease)بیماري قابل گزارش 

. حیه گزارش شودناحیه معین، به مسئولین بهداشتی آن نا

�.گزینه ج صحیح است

اي که عامل عفونت از آن بالفاصله به یک میزبان حساس منتقل می شود، چه نامیده می شخص، جانور، شیء و یا ماده-22

)قطب تبریز-97پزشکی اسفند (شود؟

عامل بیولوژیک) دعامل انتقال) جمخزن) بمنبع) الف

منبع عفونت شخص یا چیزي است که عامل عفونی فقط براي رسیدن به میزبان از آن عبور. صورت سوال تعریف منبع عفونت است
کند و ادامه حیات عامل میکند ولی مخزن عفونت، شخص یا چیزي است که عامل عفونی به شکل عادي در آن زندگی و تکثیرمی

.عفونی به آن وابسته است

�.گزینه الف صحیح است

ـ سال در 3حداقل به مدت يرمایبکییحضور دائم-23 ـ بـا جمع ییایـ جغرافيمحـدوده کی دهیـ مشـخص کـدام نام  تی

)10قطب -98پزشکی نوین شهریور (شود؟یم

کیپاندم) دوعیش) جیدمیاپ) بکیاندم) الف
جامعهایدر منطقه یعامل عفونایيماریبکی) یسه سال متواليحداقل برا(یحضور دائم:)یبوم(کیاندم

جامعهایمنطقه کیدر يماریبکیاز حد انتظار شیوقوع ب: )يریهمه گ(یدمیاپ
یو جهانعیوساریدر سطح بسيریهمه گکیوقوع : )ریجهانگ(کیپاندم

جامعهکیبه تعداد کل افراد يماریبکینسبت تعداد موارد موجود : وعیش

�.گزینه الف صحیح است

برابـر  زانیرا به میسنيهاگروهيباال دارد و همهوعیبروز و شزانیمداریبه طور پايماریمنطقه، بکیدر کهیزمان-24

)6قطب -98پزشکی کالسیک شهریور (رد؟یگیقرار م....................... يبنددر طبقهکند،یمبتال م

کیدمیاپ) دکیاسپوراد) جکیهولواندم) بکیپراندمیها) الف

طور دائم با میزان شیوع و بروز باال وجود داشته باشد و تمام سنین را به نحو اي که بهبیماري) : Hyper endemic(بیماري فرابومی 
. مساوي درگیر کند

�.گزینه الف صحیح است
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نیمبـ ،يماریبا آن بافتهیبه موارد عفونت يماریبکینسبت موارد مبتال شده به ،یعفونيهايماریبيولوژیدمیدر اپ-25

)4قطب -98پزشکی نوین شهریور (است؟ریزيهااز واژهکیکدام

حدت) دبودنیعفون) جییزاعفونت) بییزايماریب) الف

مثال سـرخک خیلـی عفـونی تـر از     . دیگرهاي از یک بیماري در زمینه سهولت نسبی انتقال به میزباناي همشخصßعفونی بودن 
قابلیت بقاء عامل بیمـاري زا در  . 2راه ورود و خروج عامل بیماري زا . 1: بیماري عبارتند ازعوامل مؤثر بر عفونی بودن . تیفوئید است

قابلیت عفونت زایی عامل بیماري زا. 3خارج از بدن میزبان 
.از عامل بیماري زا مبنی بر قابلیتش در ورود، بقاء و تکثیر در میزباناي همشخصß(Infectivity)عفونت زایی 

عفونت	زایی = 	
تعداد	افراد	داراي	عفونت

تعداد	افراد	مواجهه	یافته	با	عفونت

.رودمیبراي بیان قدرت ایجاد بیماري توسط عامل عفونی به کارß(Pathogenicity)بیماري زایی 

بیماري	زایی = 	
تعداد	افراد	مبتال	به	بیماري

تعداد	افراد	داراي	عفونت

.که بیانگر شدت بیماري ایجاد شده توسط آن استخاصیتی از میکروارگانیسم است ß(Virulance)حدت 

حدت = 	
تعداد	مرگ	بر	اثر	بیماري

تعداد	افراد	مبتال	به	بیماري

�.گزینه الف صحیح است

از کیبـا کـدام  يبه نحو مساونیتمام سنيریمنطقه با درگکیو بروز باال در وعیشزانیبا ميماریبکیحضور دائم -26

)4قطب -98پزشکی نوین شهریور (دارد؟یخوانهمریزيهاواژه

یدمیاپ) دکیپرآندمیه) جکیآندم) بکیهولوآندم) الف

جامعهایمنطقه کیدر يماریبکیاز حد انتظار شیوقوع ب: )يریهمه گ(یدمیاپ
جامعهایدر منطقه یعامل عفونایيماریبکی) یسه سال متواليحداقل برا(یحضور دائم: )یبوم(کیآندم

.نسبت به کودکان کمتر استنیشود و در بالغیشروع میزندگيآن در ابتدايباالوعیکه شيماریب: )یتمام بوم(کیهولوآندم
ـ درگيرا به نحو مسـاو نیو بروز باال وجود داشته باشد و تمام سنوعیشزانیکه به طور دائم با ميماریب: )یفرابوم(کیپرآندمیه ری

.دینما

�.استگزینه ج صحیح 

)9و 3قطب -98پزشکی نوین شهریور (شود؟سیر طبیعی بیماري از چه زمانی شروع می-27

ورود عامل به بدن)بمواجهه با عامل) الف
بروز عالئم بیماري)دقابل تشخیص بودن بیماري)ج
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که تنها با مواجهه با عامل بیمـاري، سـیر   رسد؛ چون منطقی نیست میکلید اعالم شده براي این سوال، الف است اما به نظر اشتباه
:متن زیر عینا از رفرنس آورده شده است. طبیعی بیماري شروع شود

:داراي مراحل بسیار مشخصی هستند که عبارتند ازها بسیاري از بیماري: سیر طبیعی بیماري"
مرحله شروع آسیب. 1
.غربالگري احتمال تشخیص زودرس وجود داردهاي با آزمون. یا عالمتقبل از شروع یا ظهور اولین نشانه : مرحله قبل از عالئم. 2
".تواند منجر به مرگ شود، عود و تکرار داشته باشد، یا خود به خود تخفیف یافته و به بهبودي بینجامدمیکه: ظهور بالینی بیماري. 3

�.گزینه الف صحیح است

)9و 3قطب -98پزشکی نوین شهریور (:است بجزحیصحریزيهانهیگزيهمهها،يماریبیدمیخصوص اپدر-28

نیمعيهیناحکیمشابه در عتیطبيدارايهايماریاز بیگروهایيماریبکیاز حد انتظار شیوقوع پیعنییدمیاپ) الف
.شودیاطالق میعفونيهايماریفقط به بیدمیاپ) ب
.قرار داد وجود ندارديریگهمهيهیکه بتوان آن را مبنا و پایو جهانیعدد کلکییدمیاتالق اپيبرا) ج
.رخ دهدیزمانيدر هر فاصلهتواندیمیدمیاپ) د

.بقیه موارد صحیح است. غیرعفونی و سایر وقایع سالمت نیز باشدهاي تواند شامل بیماريمیعفونی،هاي اپیدمی عالوه بر بیماري

�.گزینه ب صحیح است

شود؟یمدهیحساس منتقل شود چه نامزبانیمکیکه عامل عفونت از آن بالفاصله به يامادهایءیجانور، ششخص، -29

)2قطب -98پزشکی نوین شهریور (

کیولوژیعامل ب) دعامل انتقال) جمخزن عفونت) بمنبع عفونت) الف

عامل عفونی براي رسیدن به میزبان از آن فقط عبورمنبع عفونت شخص یا چیزي است که . صورت سوال تعریف منبع عفونت است
کند و ادامه حیات عامل میکند ولی مخزن عفونت، شخص یا چیزي است که عامل عفونی به شکل عادي در آن زندگی و تکثیرمی

.عفونی به آن وابسته است

�.گزینه الف صحیح است

)قطب آزاد-98شهریور پزشکی نوین(شود؟ نامی خوانده میهاي مختلف به چهوقوع غیرمنظم، تصادفی و نادر در زمان-30

Hyperendemicفرابومی ) دEndemicبومی ) جEpidemyگیر همه) بSporadicگیر تک) الف

.شودگفته می(Sporadic)هاي مختلف تک گیر به وقوع غیرمنظم، تصادفی و نادر در زمان

�. گزینه الف صحیح است

)قطب آزاد-98پزشکی نوین شهریور (درست است؟ ) نهفتگی(ي کمونورد دورهکدام عبارت در م-31

زاي عفونی تا زمان بهبودي بیماري مورد نظرزمانی بین هجوم یک عامل بیمارييفاصله) الف
هاي بیماري مورد بحثزاي عفونی تا ظهور اولین عالئم و نشانهزمانی بین هجوم یک عامل بیمارييفاصله) ب
زمانی بین ورود عامل عفونی و انتقال عامل عفونی به فردي دیگرياصلهف) ج
گیر شدن بیماري ناشی از آن عامل عفونیزمانی بین هجوم یک عامل عفونی و همهيفاصله) د



اصول خدمات سالمت  پروگنوز  94

فاصله زمانی بین هجوم یک عامل بیماري زاي عفونی تـا ظهـور اولـین    ß(Incubation period)تعریف دوره کمون یا نهفتگی 
.هاي بیماري مورد بحثعالئم و نشانه

�. گزینه ب صحیح است

)قطب آزاد-98پزشکی کالسیک شهریور (درست است؟ ) ینهفتگ(کمون يکدام عبارت در مورد دوره-32

مورد نظريماریبيتا زمان بهبودیونعفيزايماریعامل بکیهجوم نیبیزمانيفاصله) الف
مورد بحثيماریبيهاعالئم و نشانهنیتا ظهور اولیعفونيزايماریعامل بکیهجوم نیبیزمانيفاصله) ب
گریديبه فردیو انتقال عامل عفونیورود عامل عفوننیبیزمانيفاصله) ج
یاز آن عامل عفونیناشيماریشدن بریگو همهیعامل عفونکیهجوم نیبیزمانيفاصله) د

.گزینه ب تعریف صحیح دوره کمون یا نهفتگی است

�.گزینه ب صحیح است

هاي مبتال به بیماري بروسلوز در یـک اسـتان در مقایسـه بـا دوره     وضعیت افزایش قابل توجه از نظر آماري موارد دام-33

)میان دوره-98پزشکی آذر (دارد؟زمانی مشابه در گذشته، با کدام گزینه زیر مطابقت 

Epizootic)دEpornithic)جEpidemic)بOutbreak)الف

دار به انسان عفونت یا بیماري عفونی که تحت شرایط طبیعی از حیوان مهره) : Zoonoses(هاي مشترك بین انسان و حیوان بیماري
ها ممکن اسـت در بـین حیوانـات، بـومی     این بیماري. فند و بز آلوده به انسانقابل انتقال باشد، نظیر انتقال بیماري تب مالت از گوس

)Enzootic (گیر یا همه)Epizootic (باشند .

�.گزینه د صحیح است

)میان دوره-98پزشکی آذر (:اپیدمی عبارت است از-34

.مورد انتظار و عادي در بین مردم شایع باشدبیماري در حد ) ب.د انتظار شایع باشدبیماري به شکلی مشهود و بیش از ح) الف
.بیماري بین انسان ها و حیوانات مشترك باشد) د.به طور همزمان تعداد زیادي از کشورها را در بر گیرد) ج

آندمیک : گزینه ب اپیدمی : گزینه الف 
Zoonoses: گزینه د پاندمیک : گزینه ج 

�.گزینه الف صحیح است

، یک بیماري به طور دائم با میزان شیوع باال وجود داشته باشد و تمام سنین را بنحو مساوي مبتال نمایـد در صورتی که-35

)99پزشکی شهریور (نامند؟مین را چهآ

نیمه بومی) دتمام بومی) جفرابومی) ببومی) الف

وقوع بیش از حد انتظار یک بیماري در یک منطقه یا جامعه): همه گیري(اپیدمی 
یک بیماري یا عامل عفونی در منطقه یا جامعه) حداقل براي سه سال متوالی(حضور دائمی ): بومی(ندمیک آ
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.شود و در بالغین نسبت به کودکان کمتر استمیبیماري که شیوع باالي آن در ابتداي زندگی شروع): تمام بومی(هولوآندمیک 
زان شیوع و بروز باال وجود داشته باشد و تمام سنین را به نحو مسـاوي درگیـر   بیماري که به طور دائم با می): فرابومی(هیپرآندمیک 

.نماید

�.گزینه ب صحیح است

)99پزشکی شهریور (کدام موارد زیر درباره عفونت بیمارستانی صحیح نیست؟-36

.باشدنمیبیمار هنگام پذیرش در بیمارستان دچار این عفونت) الف
.است پس از ترخیص بیمار ظاهر شودعالئم عفونی بیماري ممکن) ب
.منشا عفونت از تجهیزات و خدمات بیمارستانی است) ج
.پذیرش در دوره کمون این بیماري عفونی بوده استمبیمار هنگا) د

در عفونتی ، یا به عبارت دیگر.عفونتی که از یک تسهیالت پزشکی منشا گرفته باشد): Nosocomial Infection(عفونت بیمارستانی
نه به آن مبتال بوده و نه ، بهداشتی که بیمار در هنگام مراجعه به آن مرکزهاي بیمار مراجعه کننده به بیمارستان یا سایر مراکز مراقبت

.در دوره کمون آن قرار داشته است

�.گزینه د صحیح است

)99پزشکی شهریور (نامند؟میرا چه"بقا و تکثیر در میزبان، توانایی عامل بیماري زا در ورود"-37

)Infectivity(عفونت زایی) ب)Infectiousness(عفونی بودن) الف
)Contamination(آلودگی) د)infection(عفونت) ج

مـثال سـرخک   . هاي دیگـر اي از یک بیماري در زمینه سهولت نسبی انتقال به میزبانمشخصهß(Infectiousness)عفونی بودن 
قابلیت بقـاء  . 2راه ورود و خروج عامل بیماري زا . 1: عوامل مؤثر بر عفونی بودن بیماري عبارتند از. خیلی عفونی تر از تیفوئید است

زایی عامل بیماري زاقابلیت عفونت . 3عامل بیماري زا در خارج از بدن میزبان 
.بقاء و تکثیر در میزبان، اي از عامل بیماري زا مبنی بر قابلیتش در ورودمشخصهß(Infectivity)زایی عفونت

عفونت	زایی = 	
تعداد	افراد	داراي	عفونت

تعداد	افراد	مواجهه	یافته	با	عفونت

�.گزینه ب صحیح است

)99پزشکی میاندوره دي (پوشش برنامه سالمتی هستند؟در قرنطینه کدام یک از گروه هاي زیر ، تحت -38

حاملین مزمن)دتماس یافتگان)جافراد در فاز نقاهت)بمبتالیان اخیر)الف

این . شود، گفته میبا آن تماس یافته اندکه در دورة نهفتگی یـک بیمـاري مسـري سالمیبه محدودیت فعالیت افراد و حیوانات 
.انجام می گیرددورة کمون، در صورتی که احتمال بروز عفونت وجود داشته باشد، اقدام به منظور پیشگیري از انتقـال بیمـاري در

�.گزینه ج صحیح است
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