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                                                                               بیماری واگیردار را تعریف کنید . 1 77
 .یابد می انتقال سالم فرد زا به بیماری عامل یک طریق از بیماری

 

 (11/89؟   ) چیست واگیردار های بیماری مورد در خطر و نگرانی علت 2

 .کنند مبتال را جامعه افراد از زیادی تعداد و شوند همه گیری باعث که است آن در

 

 انتقال      (     11/89)   بیماری های واگیردار را می توان بر اساس شیوه های ) انتقال / درمان ( به پنج دسته طبقه بندی کرد . 3

 

 وبا  -ای   روده های انگل  -خونی   اسهال     از طریق دستگاه گوارش  :     راه های انتقال بیماری  4

 سرماخوردگی -آنفوالنزا             از طریق دستگاه تنفس  : 

 پدیکلوزیس)شپش(                  از طریق پوست و مو : 

 تناسلی زگیل تناسلی، تبخال سوزاک،      از طریق دستگاه تناسلی :      

 ایدز –هپاتیت  از طریق خون و ترشحات بدن : 

 

 گوارش( 7/89)        ص          غ گوارش ( منتقل می شود .     –اسهال خونی از بیماری هایی است که از طریق دستگاه ) تناسلی  5

 

 چه نکاتی را باید رعایت کرد ؟ ای روده های انگل و ها بیماری به ابتال از پیشگیری برای 7 79

 .بجوشانید را آن مصرف از قبل حتماً ندارید، اطمینان آشامیدنی آب بودن سالم از اگر. 1

 .است شده تهیه سالم آب از که شوید مطمئن مگر کنید خودداری آماده های یخ مصرف از. 2

 .کنید خودداری ندارید، اطمینان آنها کردن ضدعفونی و وشو شست از که هایی ساالد و خام های سبزی مصرف از. 3

 .جوشاند تر طوالنی مدت به مالت تب خطر درصورت و جوشاند مداوم زدن هم با دقیقه یک حداقل باید مصرف از قبل را خام شیر. 4

 .کنید خودداری شود، می تهیه فروشان دست توسط که خیابانی های غذا مصرف از.  5

 .بشویید صابون و آب با را خود های دست حتماً غذا صرف و سازی آماده از قبل. 6

 .کنید خودداری غیربهداشتی و روان های آب در سبزی و میوه ظروف، صورت، و دست وشوی شست از. 7

 .باشند شده پخته کامال که بخورید را غذاهایی.  8

 .کنید خودداری خام های سبزی و کاهو خوردن از است بهتر ای روده های بیماری شیوع صورت در. 9

 

 آنفوالنزا        (3/89. ) می باشند .............. و سرماخوردگی یابند،می  انتشار تنفسی دستگاه طریق از که ویروسی بیماری های مهم ترین 7

 

 انگلی(       7/89) ص              غ       ویروسی( می باشد . –پدیکلوزیس یکی از شایع ترین بیماری های ) انگلی  9 78

 

 عالئم بیماری های تناسلی را بنویسید . 8 

 تناسلی نواحی در )پوستی( جلدی ضایعات یا زخم -1        

 تناسلی مجرای از )بو و رنگ حجم، ازنظر( غیرطبیعی ترشح -2        

 شکم پایین نواحی در درد تناسلی، ناحیه در متورم غدد -3        

 غیرمعمول های عفونت -4        

 ادرار سوزش -5        

 

 (11/89)  هایی که از طریق دستگاه تناسلی منتقل می شوند را بنویسید .یک مورد از عوارض جدی ناشی از درمان نشدن بیماری  11

 زایی مرده  -زودرس  زایمان  -نازایی  و عقیمی

 

 کبد          در بیماری هپاتیت ، ................. التهاب پیدا می کند .  11



 Cو  B شایع ترین انواع هپاتیت ........... و ...........  می باشند .   12 71

 

 C    احتمال مزمن شدن در هپاتیت ............ بیشتر است .  13

 

 کبدی سیروز یا و کبد سرطان مشکالت کبدی،       عوارض بیماری هپاتیت را بنویسید . 14

 

 زردی            .کند بروز می ..............  صورت به عالیمی با هپاتیت بیماری 15

  

به دیگر اعضا ،   برای جلوگیری از انتقال بیماری،  Bدر صورت ابتال یکی از اعضای خانواده یا نزدیکان به بیماری هپاتیت  17

 (3/89رعایت چه نکاتی ضروری است ؟ )

 بیماری به آنها ابتالی عدم از اطمینان و نزدیکان یا اعضا خون آزمایش-1      

 واکسن تزریق-2      

 بیمار با مشترک وسایل از نکردن استفاده-3      

 بیمار خون و مایعات با تماس عدم-4      

 بیمار شدة زخم یا بریده پوست با تماس عدم-5      

 بیمار شخص به متعلق ...و گیر ناخن و تیغ مثل برنده و تیز وسایل از نکردن استفاده-6      

 

 HIV (3/89شود ، چه نام دارد ؟ ) ویروس نقص ایمنی انسانی که سبب بیماری عفونی می 17 72

 

 ایدز           ..... می نامند .را ................ HIVمرحله انتهایی و پیشرفته  19

 

 در بیماری ایدز منظور از دوران پنجره چیست ؟ 18 73

 دو بین مدتی برسد، تشخیص قابل حد به بادی آنتی سطح و کنند ترشح بادی آنتی های سفید گلبول که زمانی تا بدن به ویروس ورود زمان از

        .کشد می طول ماه سه تا گاهی و هفته

        

 منفی        (11/89در دوران پنجره ویروس اچ آی وی در بدن فرد هست ولی نتیجه آزمایش ) منفی / مثبت ( است .   ) 21

 

 (7/89را نام ببرید .   ) HIVراه های انتقال ویروس  21 75
 بیماری به مبتال مادر شیردهی و بارداری -4مشترک      وسایل با تزریق -3آلوده      های محیط در اشتغال -2آلوده       خونی فرآورده های و خون دریافت-1 

 

 (11/87بهترین راه پیشگیری از ابتال به هر یک از بیماری های زیر را بنویسید .) 22

 دیگران شخصی وسایل کارگیری به از پرهیز    -   بهداشت فردی رعایت(                         71الف( پدیکلوزیس )صفحه 

 

 پرخطر جنسی رفتارهای از پرهیز   -   شده مصرف سرسوزن و سرنگ از استفاده عدم    (   75ب( ایدز )صفحه 

 

   گلبول سفید . است حیات ادامه به قادر .......................... در تنها HIV ویروس 23

  

 ؟  نمی شوداز چه راه هایی منتقل  HIVویروس  24

 ، شدن سفر هم شامل ؛ مبتال روزمره با تماس یا اجتماعی های معاشرت و شدن صحبت هم جمعی، دسته زندگی و یکدیگر با کردن کار -1

 یکدیگر کنار در نشستن و بودن کالس هم

 عمومی های تلفن از استفاده و تاکسی و اتوبوس در شدن سوار مثل اجتماعی عادی روابط -2

 غذاخوری ظروف و وسایل و لیوان ، چنگال و قاشق از استفاده یا و آشامیدن خوردن، غذا -3

 سرفه( و )عطسه هوا راه از و بزاق و اشک -4



 آنها نیش یا و (پشه) حشرات حیوانات، توسط مشترک استخرهای و توالت ، حمام مثل مشترک بهداشتی های سرویس از استفاده -5

 

 (11/89)  .  بنویسید علمی دلیل زیر عبارت برای 25

 «  . شود نمی منتقل( سرفه و عطسه) هوا راه از و بزاق و اشک طریق از HIV ویروس» 

 لذا دارد وجود ترشحات جنسی و خون در فقط هم سفید گلبول و است حیات ادامه به قادر سفید های گلبول در تنها HIVویروس  که آنجا از

 . شود نمی منتقل عادی های تماس طریق از وی آی اچ ویروس

 

 برای پیشگیری از ایدز چه نکاتی را باید رعایت کرد ؟  27 77

 تزریقی مخدر مواد خصوص به مخدر مواد مصرف از پرهیز. 1

 اخالقی شئونات به پایبندی. 2

 مبتال افراد با مواجهه در الزم و معمول های احتیاط رعایت. 3

 ... و خالکوبی استریل، غیر حجامت مانند شود می پوست شدن سوراخ به منجر که اقداماتی از پرهیز. 4

 مشترک طور به برنده و تیز نوک وسایل از استفاده از پرهیز. 5

 پزشکی دندان خدمات استریل انجام از اطمینان. 6

 خطرآفرین های موقعیت در حضور از پرهیز. 7

 نابجا های درخواست با مواجهه هنگام گفتن نه و قاطعانه برخورد های مهارت تقویت. 8

 خانوادگی روابط بیشتر تقویت و دهند می قرار پرخطر رفتارهای معرض در را ما که افرادی گذاشتن کنار. 9

 


