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ــن  ــد مبی ــه می توان ــی ک ــار عایم ــا اظه ــردی ب 5- ف

ســرطان کولــون باشــد مراجعــه نمــوده اســت و بعــد 

از بررســی و انجــام آزمایشــات، بیمــاری او بــه اثبــات 

می رســد. در ایــن حالــت کــدام واژه مناســب اســت ؟ 

)پزشــکی اســفند ۹۹ (
Ill Health ب   Illness الف  

Discomfort د  Disease ج  

561سؤال
بالفجپاسخ

�� 1- از آنجـا کـه بیماری هـای مزمن مثل سـرطان، 

دیابـت و بیماری هـای قلبـی - عروقـی درمـان قطعی و 

کامـل ندارنـد، لـذا عاوه بـر مراقبـت منظـم، کدامیک 

از اقدامـات زیـر در تشـخیص زودرس آن هـا اهمیـت 

و  ریفـرم  پزشـکی  و  )دندان پزشـکی  فوق العـاده ای دارد؟ 

کالسـیک شـهریور ۹۸ - مشـترک کشـوری(
ب غربالگری الف واکسیناسیون 

د بازتوانی ج درمان 

6- در یک مطالعه مقطعی، از تفاضل امید زندگی و مدت 

احتمالی بستری شدن و ناتوانی در عملکرد، کدامیک از 

شاخص های زیر قابل محاسبه می باشد؟ )دندان پزشکی 

شهریور ۹۹ - کشوری( 
الف شاخص سولیوان  

ب بار بیماری 

ج امید به زندگی تطبیق داده شده با سامت

د میزان ناتوانی 

پاسخ طبق توضيحات سوال ۱، جواب گزينه ج است.

نقش در امر سالمتوظايفاجزای سازمان ملل

احساس ناخشی بدن بمياری 
)malingening(

 ill( احساس ناخوشی دارای بيماری
)health

تشخيص بيماری 
)disease(

احساس بهبودی بدون 
)healthy( بيماری

احساس بهبودی دارای بيماری 
)screening(

تشخيص بيماری 
 )disease(

پاسخ طبــق توضيحــات ســوال ۳، شــاخص ســوليوان )Sullivan(؛ بــه معنــای اميــد بــه 

زندگــي بــدون ناتواني اســت. 

۱. شاخص سالیوان  تعداد سال هایی که هر فرد بدون ناتوانی، احتمال زنده 
ماندن دارد، نشانگر کیفیت زندگی و نشانگر کیفی وضعیت سالمت 

۲. حالت illness  فرد فکر می کند بیمار است اما نتایج آزمایش وجود 
بیماری را اثبات نمی کند، فقط جنبه ی ذهنی دارد. 

حالت ill health  فرد فکر می کند بیمار است، نتایج آزمایش مثبت، 
بیماری اثبات می شود. 

حالت disease وجود نشانه های بیماری و اختالل در عملکرد بدن، جنبه ی 
تشخیصی دارد. 

مالحظاتتعداد سؤاالت در آزمون های دو سال اخیرنام مبحث
خیلی مهم۸غربالگری

پاسخ غربالگری يعنی بگرديم آدم هايی که بيمارند ولی خودشون نمی دونن را پيدا 
کنيم و درمان کنيم. لزوم اين کار چيه؟

• از وخامت و شديد شدن بيماريشون جلوگيری کنيم.
• موارد مبتا را زودتر درمان کنيم.

ــخيص  ــتند رو تش ــاری هس ــن بيم ــرض اي ــر در مع ــه بيش ت ــی ک • گروه هاي
ــم. بدي
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ــه منظــور جســتجوی حاملیــن  �� 2- غربالگــری »ب

ســالم یــک بیمــاری در یــک جمعیــت« مثالــی از چــه 

نــوع غربالگــری اســت؟ )دندان پزشــکی دی ۹7 - میــان 

ــی(  ــکی - قطب ــوری، دندان پزش دوره کش
الف غربالگری هدفدار

ب موردیابی

ج غربالگری یک بیماری منفرد

د غربالگری چند مرحله ای

• از موارد مبتا به طور منظم مراقبت کنيم.

• تشخيص زودرس بيماری.

گــروه هــدف در غربالگــری افــراد بــه ظاهــر ســالم در معــرض خطــر هســتند. تســت های 

غربالگــری بايــد ســاده، ارزان، بی خطــر و قابــل اعتمــاد بــرای مــردم باشــد. در آزمــون 

غربالگــری بــروز مــوارد مثبــت کاذب نســبت بــه آزمــون تشــخيصی ، بيشــتر اســت.

پاسخ انواع غربالگري رو داشته باش:

غرباگري از توده ي مردم 

)Mass يا همگاني(
غربالگری همه افراد جامعه

غرباگري چند مرحله اي 

)Multiphasic( 
چک آپ روتين سالمندان

غربالگري يک بیماري 

)Single Disease( منفرد
مثل ماموگرافی زنان يا غربالگری سرطان دهانه رحم

غربالگري چندمنظوره يا 

Opportu� )چند وجهي 

)nistic

يعني انجام چندين تست   مختلف براي پيدا کردن بيماري هاي 
 پنهان مختلف در يک جمعيت.  مثل غربالگري چندگانه در 

کارگران معدن

غربالگري هدف دار يا 

)selective( انتخابي

انجام غربالگری در گروه هايي  که با عامل خاصي مواجهه دارند 
مثل غربالگري پنوموني توسط عکس قفسه سينه از کارگران 

معدن

case finding جستجوي حاملين سالم يک بيماري در يک جمعيتمورديابي يا

پاسخ آزمون های غربالگری بايد بتونه موارد بيمار رو از غير بيمار به درستی تفکيک کنه.

بــراي ايــن کــه بفهميــم روش غربال گــري مــا چقــدر درســت بــوده و نتايجــش چقــدر 

قابــل اعتمــاده از ايــن معيــارا اســتفاده مي کنيــم:

 )Sensitivity( ۱- حساسيت

 )Specificity( ۲- ويژگي

 )Positive Predictive Value( ۳- ارزش اخباري مثبت

)Negative Predictive Value( 4- ارزش اخباري منفي

�� 3- کدامیــک از عبــارات زیــر در مــورد ویژگــي 

بیماري هــا  غربالگــري  آزمون هــاي  در   validity

صحیــح اســت؟ )دندان پزشــکی اســفند ۹۹-کشــوری(

الف پذیــرش مردمــي و وجــود حداکثــر میــزان 

همــکاري.

ــج مشــابه در صــورت تکــرار آزمــون  ــه نتای ب ارائ

ــا فــرد. روي همــان موضــوع ی

ج توانایــي آزمــون در شناســایي درســت همــه 

ــتند. ــار نیس ــه بیم ــاني ک کس

ــار از  ــوارد بیم ــخیص م ــون در تش ــي آزم د توانای

ــار. ــر بیم غی
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456سؤال
جدالفپاسخ

�� 6- قـدرت یـک آزمـون بـرای تشـخیص صحیح 

کسـانی کـه واقعـا بیمار هسـتند یعنـی: )پزشـکی -قطبی(

الف حساسیت

ب ویژگی

ج ارزش اخباری مثبت

د ارزش اخباری منفی 

خب حواستو بده به من، خودکارت رو بذار زمين.  کتاب ما رو هم خط خطي نکن.  

آدما کًا 4 دسته ن:

دسته ي a: واقعا بيمارن.   آزمايش هم گفته بيمارن  مثبت واقعي

دسته ي b: سالمن.   اما آزمايش گفته بيمارن  مثبت کاذب

دسته ي c: بيمارن.   اما آزمايش گفته سالمن  منفي کاذب

دسته ي d: سالمن.   آزمايش هم گفته سالمن  منفي واقعي

پس تا اينجا فهميديم b و c سوتي هاي آزمايشن.   a و d جواباي درست و »عادي«

ــت  ــخيص درس ــرای تش ــش ب ــي آزماي ــي تواناي ــيت )Sensitivity( يعن پاسخ حساس

 a بيشــتر(.   پــس ميشــه )a( افــراد بيمــار. )يعنــی توانايــی بــرای داشــتن مثبــت واقعــی

تقســيم بــر a+c. مثــًا اگــه حساســيت آزمايشــي ۹۰ درصــد باشــه يعنــي از هــر ۱۰ تــا 

ــه  ــه.   هرچ ــناخته مي مون ــون ناش ــم و يکيش ــايي مي کني ــون رو شناس ــا ۹ تاش ــار م بيم

ــن.   ــي مريضــاي بيشــتري از دســتمون دررفت ــر باشــه يعن حساســيتمون پايين ت

ــت  ــخيص درس ــرای تش ــش ب ــي آزماي ــي تواناي ــي )Specificity( يعن پاسخ ويژگ

 d بيشــتر(   پــس ميشــه )d( ــرای داشــتن منفــی واقعــی افــراد ســالم. )يعنــی توانايــی ب

تقســيم بــر b+d.   اگــه ويژگــي آزمايشــي ۹۰ درصــد باشــه يعنــي از هــر ۱۰ نفــري کــه 

ســالمن آزمايــش مــا ۹ نفــر رو ســالم تشــخيص داده و يــه نفــر رو گفتــه بيمــاره.   هرچــه 

ويژگيمــون پايين تــر باشــه يعنــي بــه آدمــاي ســالم بيشــتري برچســب بيمــاري زديــم. 

اگــر يــک بيمــاری فرضــی در جامعه شــيوع بااليــی نداشــته باشــه، ارزش اخبــاری آزمون 

تشــخيصی ايــن بيمــاری تحــت تاثيــر ويژگــی آزمــون قــرار می گيــره.

نکته: شاخص کاپا بيانگر پايايی يک آزمون تشخيصی است.

ــت  ــی احتمــال مثب ــت )Positive Predictive Value(: يعن ــاري مثب پاسخ ارزش اخب

حقيقــی بــودن فــردی کــه آزمايشــش مثبــت شــده. بــه عبــارت ديگــر نســبت بيمــاران 

واقعــی در بيــن افــرادی کــه نتيجــه آزمايــش آن هــا مثبــت شــده اســت. مثــًا مــن رفتــم 

اخبــار ســاعت ۷ رو بگــم.   بعــد اعــام کــردم تــوي يــزد ســيصد هــزار نفــر ديابــت دارن. 

  نگــو تســت مــن بــه جــاي قنــد ۱۲۶، قنــد بــاالي ۱۰۰ رو مثبــت اعــام کــرده و خبــر 

مــن فقــط 4۰ درصــدش درســت بــوده.   پــس ارزش اخبــاري مثبــت مــن )a تقســيم بــر 

a+b( 4۰ درصــده.   بــد نيســت بدونيــم هرچــي شــيوع يــه بيمــاري باالتــر باشــه ارزش 

اخبــاري مثبــت مــا ميــره باالتــر و ارزش اخبــاري منفــي ميــاد پاييــن   و بالعکــس.  

�� 4- آزمونــی کــه بــرای غربالگــری یــک بیمــاری 

در جمعیــت بــه کار گرفتــه شــد و نتایــج منفــی کاذب 

آن بســیار پاییــن بــوده اســت، دارای کــدام خصوصیت 

اســت؟ )پزشــکی -قطبی(

ب ارزش اخباری منفی الف حساسیت باال 

د ویژگی باال  ج بازده پایین 

�� 5- کـدام یـک از گزینه هـای زیر نشـان دهنده ی 

ویژگـی تسـت سـنجش عفونـت HIV اسـت؟ )پزشـکی 

-قطبی(
ــت HIV در  ــه تس ــار ک ــراد بیم ــدی از اف الف درص

آن هــا منفــی شده اســت.

ــت HIV در  ــه تس ــار ک ــراد بیم ــدی از اف ب درص

آن هــا مثبــت شده اســت.

ــت HIV در  ــه تس ــالم ک ــراد س ــدی از اف ج درص

آن هــا مثبــت شده اســت.

ــت HIV در  ــه تس ــالم ک ــراد س ــدی از اف د درص

بانهآن هــا منفــی شده اســت.
طبی
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ــه  ــاری در جامع ــک بیم ــیوع ی ــه ش �� 8- چنانچ

ــن  ــرای غربالگــری ای 30 درصــد باشــد و از تســتی ب

بیمــاری اســتفاده شــود کــه بــرای حساســیت و ویژگی 

ــی  ــار مثبت ــه ارزش اخب ــار چ ــت انتظ ــد اس 90 درص

ــد؟ )دندان پزشــکی اردیبهشــت  ــن تســت داری ــرای ای ب

ــوری( ــان دوره ی کش ۹7- می
ب 90 درصد الف 79 درصد 

د 81 درصد ج 27 درصد 

پاسخ ارزش اخبــاري منفــي )Negative Predictive Value(: يعنــی احتمــال منفــی 

ــه  ــارت ديگــر ب ــه عب ــودن فــردی کــه نتيجــه ی آزمايــش او منفــی شــده. ب حقيقــی ب

نســبت افــراد ســالم واقعــی در بيــن افــرادی گــه نتيجــه ی آزمايششــون منفــی اعــام 

ــا  ــتن م ــه برگش ــان از مک ــاي اصفه ــم حاجي ه ــم.   گفت ــار بگ ــم اخب ــًا رفت ــده. مث ش

بررســي کرديــم ۱۰۰۰تاشــون آنفلوانــزا نداشــتن.   در حالــي کــه دکتــر مــا تــو فــرودگاه 

خوابــش ميومــده ۲۰۰ نفــر رو نفهميــده مريضــن بــا ســالما رد کــرده.   پــس ارزش ايــن 

خبــر منفــي کــه مــن گفتــم )d تقســيم بــر c+d( ۸۰ درصــده.   در محاســبات مربــوط بــه 

حساســيت و ارزش اخبــاري مثبــت مــوارد بيمــاري در نظــر گرفتــه ميشــه.   در حالــي کــه 

ــه مــوارد ســالم توجــه مي کنــن.  ــاري منفــي ب ــو معيارهــاي ويژگــي و ارزش اخب ت

اگــه کًا قضيــه رو يــاد نگرفتــي بيــا اينجــوري حفظــش کنيــم.   اول بــه جدول بــاال دقت 

کــن.   هميشــه تشــخيص قطعــي )ســالم يــا بيمــار( بــاالي جدولــه، نتيجــه ی غربال گــري 

)مثبــت يــا منفــي( هــم پهلــوي جــدول.   جــاي a و  b و  c و d رو يــاد بگيــر.   گرفتــي؟ 

d يــا a خــب حــاال مخــرج کســرها رو حفــظ کــن.   صــورت کســر هــم ميشــه

)c+a( حساسيت: آس

)d+b( ويژگي: بد

)b+a( ارزش اخباري مثبت: آب

)d+c( ارزش اخباري منفي: سد

حــاال روزي ده بــار تکــرار کــن.   آس بــد.   آب ســد! ايــن ســؤال رو جــواب بــده.   بقيــه ي 

ســؤاال رو نيــاوردم تــوي متــن.   چــون محاســباتي هســتن ميخــوام خــودت حــل کنــي. 

  ارزش اخبــاری در آزمون هــای غربالگــری بــا نوســانات ميــزان شــيوع بيمــاری در جامعــه 

دارد.  ارتباط 

ــه ی  ــه خان ــوط ب ــيت مرب ــن حساس ــور، بيش تري ــا در کش ــت بيماری ه ــام مراقب   در نظ

بهداشــت و بيش تريــن ارزش اخبــاری مثبــت مربــوط بــه بيمارســتان دانشــگاهی اســت.

ــودی دارد، غربالگــری  ــا احســاس بهب ــرد بيمــار اســت ام ــه  در مــواردی کــه ف نکت

ــر را خواهــد داشــت. بهتريــن اث

نکتــه  حساســيت و ارزش اخبــاری مثبــت در تشــخيص مــوارد بيمــاری از اهميــت 

ــد.  بيشــتری برخوردارن

انواع مطالعات اپیدمیولوژیک

ــی خــب مــا حلــش  ــه ول پاسخ ايــن ســوال رو ببيــن. ايــن ســوال واســه حــل نکردن

ــم.�� کردي

�� 7- احتمــال مثبــت بــودن آزمــون در یــک فــرد 

ــون  ــه آزم ــردی ک ــودن ف ــالم ب ــال س ــار و احتم بیم

نامیــده   ..... و  ترتیــب.....  بــه  داشته اســت،  منفــی 

-قطبــی( )پزشــکی  می شــود. 

الف حساسیت و ویژگی

ب ارزش اخباری مثبت و ویژگی

ج حساسیت و ارزش اخباری منفی

د ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی

بانه
طبی

نشر 
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تشخیصی،  و  غربالگری  آزمون های  مقایسه  در   -9

آزمون های  مورد  در  زیر  های  گزینه  از  کدامیک 

غربالگری صحیح است؟ )دندان پزشکی - شهریور ۱۴00( 

الف به عنوان پایهای برای درمان به کار می روند.

ب کاربرد انفرادی دارند.

ج برای اشخاص به ظاهر سالم به کار می روند.

د آغاز آن از بیمار مبتا به یک ناراحتی است.

va�“ 10- کدامیــک از عبــارات زیــر در مــورد ویژگــی
ــح  ــا صحی ــری بیماری ه ــای غربالگ lidity” در آزمون ه

اســت؟ )دندان پزشــکی اســفند ۹۹- کشــوری(
الف پذیرش مردمی و وجود حداکثر میزان همکاری   

ــج مشــابه در صــورت تکــرار آزمــون  ــه نتای ب ارائ  
ــا فــرد روی همــان موضــوع ی

ج توانایــی آزمــون در شناســایی درســت همــه   
ــتند.  ــار نیس ــه بیم ــانی ک کس

ــار از  ــوارد بیم ــخیص م ــون در تش ــی آزم د توانای

ــر بیمــار  غی

بــه  جمعیــت  یــک  افــراد  از  درصــد   20  -11

ــر  ــده اند. اگ ــا ش ــروس SARS-coV2 مبت ــت وی عفون

ــرای  ــادی ب حساســیت و ویژگــی یــک تســت آنتــی ب

شناســایی عفونــت ایــن ویــروس بــه ترتیــب 60 و 80 

ــن  ــراد ای ــری از اف ــه ی 1000 نف باشــد، در یــک نمون

ــد نفــر مثبــت می شــود؟  جامعــه، نتیجــه ی تســت چن

ــوری(  ــان دوره کش ــان ۱۴00 - می ــکی آب )پزش
ب 160       الف 120     

د 360 ج 280     

تشخیصی،  و  غربالگری  آزمون های  مقایسه  در   -12

آزمون های  مورد  در  زیر  گزینه های  از  کدامیک 

غربالگری صحیح است؟ )دندان پزشکی - شهریور ۱۴00(

الف به عنوان پایه ای برای درمان به کار می روند.

کاربرد انفرادی دارند. ب

ج برای اشخاص به ظاهر سالم به کار می روند.

د آغاز آن از بیمار مبتا به یک ناراحتی است.

3b b3b
7

VC = C =

= ارزش اخباری مثبت= a 79000
a+b

27

34 b

7

7

=
b

= حساسيت

= ويژگی

= شيوع

a

b

a+c

9
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30

=

=

=
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b+d

a+c+b+d

10

10

100

a  =  9 c

9c+c 30
9c+c+b+9b 100=d  =  9 b

�� هنــوزم مســلط نشــدي؟ بــرو تســت تمرينــي اونقــد تســت بــزن تــا شــب خــواب 

ــاری ببينــی! ارزش اخب

ــاری  ــوع بيم ــن ن ــرای تعيي ــت و ب ــار اس ــرد بيم ــخيصی ف ــای تش پاسخ در آزمون ه

آزمايــش انجــام می شــود ولــی در آزمون هــای غربالگــری بــه دنبــال اثبــات بيمــاری در 

اشــخاص بــه ظاهــر ســالم هســتيم. 

پاسخ طبــق ســوال ۵ ويژگــی عبارســت از توانايــی آزمــون در شناســايی درســت همــه 

کســانی کــه بيمــار نيســتند

ــه ج درســت  ــذاری در فرمول هاگزين ــا جايگ ــوال 4و۵ و ب ــای س ــق فرمول ه پاسخ طب

اســت.

پاسخ طبــق توضيحــات صفحــه ی ابتدايــی ايــن فصــل، از غربالگــری بــرای تشــخيص 

بيماری هــای شناســايی نشــده در اشــخاص بــه ظاهــر ســالم اســتفاده می شــود. 

بانه
طبی

نشر 
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13- یک تست سریع برای تشخیص بیماری کووید 19 

ابداع شده است. شرکت سازنده ادعا می کند که در بین 

200 مورد قطعی مبتا به بیماری، در 180 مورد و در 

بین 100 نفر که قطعاً به بیماری مبتا نبودند تنها در 5 

مورد این تست سریع مثبت شده است. بر این اساس، 

حساسیت و ویژگی تست به ترتیب چند درصد است؟ 

)پزشکی دی ۹۹ - میان دوره کشوری(
ب 90، 95 الف 90 ، 5    

د 80 ، 95  ج 80، 5   

ــه دســت  پاسخ طبــق جــدول ســوال ۳ و توضيحــات زيــر، در نهايــت گزينــه ب رو ب

ميــاری. 

ويژگــی: d تقســيم بــر d+b هســت کــه d منفــی واقعــی و b منفــی کاذب هســت پــس 

ميشــه ۹۵/۱۰۰ ضربــدر ۱۰۰ 

حساســيت : a تقســيم a+c هســت کــه a مثبــت واقعــی و c مثبــت کاذب هســت ، پــس 

ميشــه ۱۸۰/۲۰۰ ضربــدر ۱۰۰ 

پاسخ طبــق جــدول ســوال ۳، بــرای ســنجش ويژگــی منفــی کاذب و منفــی حقيقــی در 

مخــرج آورده می شــود. 

پاسخ بــا جايگــذاری در فرمــول ارزش اخبــاری منفــی و توضيحــات ســوال ۷، گزينــه ج 

(، d منفــی واقعــی و c منفــی کاذب هســت. c+d تقســيم بــر d( .بدســت می آيــد

پاسخ طبــق توضيحــات ارزش هــای اخبــاری در ســوال ۶، ارزش هــای اخبــاری، توانايــی 

يــک آزمايــش و تســت رو بــرای تشــخيص افــراد واقعــا بيمــار می ســنجيد.
) تــوان یــک تســت در تشــخیص صحیــح   -16

افــرادی کــه واقعــا بیمــار هســتند(، تعریــف کدامیــک 

از گزینه هــای زیــر اســت؟ )پزشــکی شــهریور- ۱۴00( 

  )Specificity ( الف ویژگی

      )Sensitivity ( ب حساسیت

 )Reliability ( ج پایایی

  )Positive Predictive Value ( د ارزش اخباری

14- بــه منظــور ســنجش ویژگــی یــک آزمــون 

غربالگــری، در مخــرج کســر بــه کدامیــک از اطاعات 

ــهریور- ۱۴00(  ــکی ش ــم؟ )پزش ــر نیازمندی زی

الف مثبت کاذب - مثبت حقیقی

ب مثبت حقیقی - منفی کاذب     

ج منفی کاذب - منفی حقیقی

د مثبت کاذب - منفی حقیقی

ــه ی  ــک جامع ــری در ی ــون غربالگ ــخ آزم 15- پاس

200 نفــری، 80 نفــر مثبــت و 120 نفــر منفــی اســت. 

ــا  ــر ب ــرای 40 نف ــاری را ب ــود بیم ــر وج ــون معتب آزم

ــورد  ــی م ــا نتیجــه ی منف ــر ب ــت و 10 نف نتیجــه ی مثب

تأییــد قــرار داده اســت. ارزش اخبــاری منفــی آزمــون 

ــت؟ )پزشــکی - قطبــی( ــدر اس چق

ب 73⁒ الف 80⁒ 

د 50⁒ بانهج 92⁒  
طبی

نشر 
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�� 1- اپیدمیولوژی تمام موارد زیر را در بر می گیرد، 

به جز: )دندان پزشکی دی۹۹ - میان دوره کشوری(

الف چگونگی توزیع فراوانی بیماری و سامتی 

ب اقدام برای تغییر رفتار فردی و اجتماعی 

ج تعیین عوامل مؤثر در ایجاد سامتی و بیماری 

د کنترل بیماری ها و سامتی در جامعه 

17- حساســیت، ویژگــی و ارزش اخبــاری مثبــت یــک 

ــد  ــاری کب ــخیص بیم ــرای تش ــگاهی ب ــت آزمایش تس

چــرب در یــک جمعیــت بــا شــیوع برابــر بــا 10⁒، بــه 

ــاری  ــت. ارزش اخب ــد اس ــب 60، 80 و 75 درص ترتی

ــیوع  ــا ش ــت ب ــک جمعی ــور در ی ــت مذک ــت تس مثب

ــد؟  ــد باش ــل می توان ــر ذی ــک از مقادی 20⁒، کدامی

)پزشــکی - قطبــی(
ب 75⁒ الف 85⁒ 

د 55⁒ ج 65⁒  

1712سؤال
الفبالفپاسخ

پاسخ بطور کلی اگه شيوع باالتر بره ، ارزش اخباری مثبت هم باالتر ميره . حاال ارزش 

اخباری قبلی ۷۵ بوده پس بايد از ۷۵ بيشتر بشه که توی گزينه  ها فقط الف ميشه . جايگذاری 

و فرمولش با خودت ديگه .با جايگذاری در فرمول ارزش اخباری مثبت هم، گزينه ج بدست 

می آيد هر چند که سوال فقط ميخواسته از اون نکته استفاده کنه که شيوع با ارزش اخباری 

.))a+b(تقسيم بر a( . مثبت رابطه مستقيم داره

�� 2- اپیدمیولــوژی تحلیلــی بــا کــدام یــک از موارد 

زیــر شــناخته می شــود؟ )دندان پزشــکی - قطبــی(

الف آزمــون فرضیه هــای ســبب شــناختی و شناســایی 

ــل زمینه ســاز عوام

ب اندازه گیری فراوانی بیماری، ناتوانی یا مرگ

ج بررسی الگوهای پخش یک بیماری در جامعه

ــا  ــط ب ــری رویدادهــا و حالت هــای مرتب د اندازه گی

ــک جامعه  ســامت ی

 a/a+c ،توانایی آزمایش برای تشخیص درست افراد بیمار  ۱. حساسیت
 d/d+b ،توانایی آزمایش برای تشخیص درست افراد سالم  ۲. ویژگی

۳. ارزش اخباری مثبت  احتمال مثبت حقیقی بودن فردی که 
 a/a+b ،آزمایشش مثبت شده

۴. ارزش اخباری منفی احتمال منفی حقیقی بودن فردی که نتیجه ی 
 d/d+c ،آزمایشش منفی شده

۵. غربالگری موردیابی  جستجوی حاملین سالم یک بیماری در یک 
جمعیت 

مالحظاتتعداد سؤاالت در آزمون های دو سال اخیرنام مبحث
مهم۱انواع مطالعات در اپیدمیولوژیک

پاسخ اپيدميولــوژی را می تــوان مطالعــه توزيــع و علــل تعيين کننــده شــرايط، وقايــع 

ــرل  ــگيری و کنت ــرای پيش ــات ب ــن اقدام ــرد اي ــن و کارب ــع معي ــا در جوام و بيماری ه

بيماری هــا تعريــف کــرد . اپيدميولــوژی علــم کميت هــا اســت و بــا اندازه هــا و 

دارد. ســروکار  اندازه گيری هــا 

ــم:  ــت کني ــش صحب ــع به ــم راج ــه می خواي ــم ک ــات داري ــته مطالع ــه دس س پاسخ

ــه ای  ــا مداخل ــی ي ــی، تجرب ــی، توصيف تحليل

ــه عليــت رخدادهــا، ســبب شناســی و تأثيــر عوامــل خطــرزا  ــوژی تحليلــی: ب اپيدميول

می پــردازد.

اپيدميولــوژی توصيفــی: بــه توصيــف ويژگی هــای عامــل بيمــاری زا، گروه هــا و 

جمعيت هــای درگيــر و عوامــل مرتبــط می پــردازد و توزيــع و شــيوع بيمــاری در ارتبــاط 

ــد.  ــکان را مشــخص می کن ــان و م ــا زم ب

ــرار  ــی ق ــورد بررس ــی م ــه ی عليت ــی رابط ــوژی توصيف ــه در اپيدميول ــد ک ــه کني )توج

نمی گيــرد.(

بانه
طبی
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