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 جامعة حماه

 كمية التمريض

 تعاريف

  عمم الوبائيات ىو دراسة توزيع أو انتشار المرض أو ىوو الحالوة العاموة اوف اداوراد أو
 .8591ىو تمك العوامل التف تؤثر عمى انتشار المرض ليمينفيمد, 

  مبحث الوبائيات بأنوو الرريةوة لدراسوة المسوبب  8511سشواب عام كما عرف الباحث
المرضف و التف ىف مشتةة حيويا من المشاىدات العيانية الظاىرة لممرض اف مجتموع 

 ما أو اف مجموعة من المجتمعات.

  عمى أنو ذاك العمم الوذ  يةووم  8511أما الباحث مارتين اةد عرف عمم الوبائيات عام
 يع و محددات الصحة و المرض اف المجتمع البشر بدراسة تكرار و توز 

  إن التعريف الحديث لعمم الوبائيوات البشور  ايوو يودرس توزيوع و مسوببات اوموراض و
  ررق الوقاية و السيررة عمييا

 الوبائيات المواضيع التف يجب أن يمم بيا أخصائف

 عمم اومراض 

 التةنيات الكمية اف التةييم 

 أساسيات اإلحصاء 

  تةانة المعمومات 

 الشئ األكثر أهمية هو العمل ضمن فريق عمل !!! 
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 Epidemiology and traditional medicineعمم الوبائيات و عمم السريريات التةميد 

و بالمقارنة لموام األخصائيين الوبائيين و السريريين, فإن العرض الوبائي يتميز بالمفاهيم التالية: 
يحتاااال عمااام الوبائيااااو عمااا  معمومااااو عااان أعااالال اافااارال فاااي هااا ا البمااال و المبيناااة فيواااا حالتواااا 

حتمالياااة المرضاااية أو الصاااحية كماااا أن األخصاااائيين الوباااائيين هااام اكثااار مياااوا للراساااة مفااااهيم اا
Probability  منااان عااان الساااريريين, و هااام يوتماااون أيضاااا فيماااا إ ا حااال  مااارض أو خمااال ماااا فاااي

العضااوية مناان ماان لراسااة امراضاايتن أو مسااتور ألياتاان المرضاايةب و هكاا ا فااإن الوبااائيين يمكاان أن 
 يعمموا مع الفرضياو حت  إ ا كانو األلية المرضية غير مفوومةب 

 مكونات عمم الوبائيات

 ات الميدانية و الدراسات التجريبية )نظرية أخذ العينة(المسوح 

 التةييم النوعف و الكمف 

 )اختبار النظرية السببية )تةييم العالقات مابين المسببات و العوامل المرااةة لممرض 

 نمذجة المحاكاة 

 Basic Epidemiology Principlesالمبادئ اوساسية اف عمم الوبائيات

   إن ااختالفااااااو الكمياااااة فاااااي الخاااااواض األساساااااية ألخماااااال المااااارض يمكااااان أن توصااااا
حيااا   Icebergباساااتخلام الن اااام الموغاااارتيمي لمشاااكل الممثااال بالشاااكل الورماااي ال ميااال  

أفاارال  -يفتاارض فااي تمثياال هاا ا الشااكل أن العاالل النمااو  ي لالفاارال مقساام إلاا  عاال  نمااا ل
أفاارال مصااابة -مخمو ااة غياار مصااابة سااريرياأفاارال  -قابمااة لاصااابة لكنوااا غياار مخمو ااة

و أفاارال مصااابة إصااابة شااليل  و وفياااو و كاال نمااو ل ماان هاا   اافاارال  –إصااابة خفيفااة 
 تمثل  زء من هرم ثم يب

   و الشكل الورمي ن ل أن كل من اافرال القابمة لاصابة يمكن أن تصاا  بالشاكل تحاو
ن تحال  المارض السارير  بشاكل السرير  و في مراحل معيناة فاإن عوامال معيناة يمكان أ

  خفي  و يمكن ان تزيل شل  المرض السرير  لتؤل  أحيانا إل  وفا  المريض سريريًا ب
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 Temporal Patterns اونمار الزمنية لممرض

  مرض وبائيEpidemic disease  و مارض مساتو نEndemic disease تعار  ب
واا مساتور حالو  المارض بشاكمن األمراض الوبائية عم  أنوا تمك األمراض التي يكون في

المرتفااع األعماا  ماان مسااتوا  ال بيعااي المتوقااعب بينمااا يصاا  الماارض المسااتو ن حاالو  
تكاارار الماارض بشااكمن العااال  ال بيعااي أو بمعناا  أخاار حاالو  الماارض بشااكل ثابااوب و 

عم  األمراض الوبائية  Pandemic diseaseيشير مص مح حلو  ال ائحة المرضية 
التي تؤثر عم  نسابة كبيار  مان اافارال و الممكان أن تاؤثر عما  عال   الواسعة اانتشار و

يتميز بو ول حاااو فرلياة  Sporadic diseaseبملانب كما أن حلو  المرض الفرل  
أو و ول حاااو مرضاية متشاابوة و التاي تالع  بالمصا مح الوباائي بالحاااو العنقولياة 

Clusters of cases ي المن قةبو التي ا تو ل بشكل  بيعي ف  

 تمثيل نماذج حدوث المرض

  يمكن أن يتميز حلو  المرض بتمثيمن بنما ل عم  شكل مخ   فراغي مكاني ألن مثال
هاااا   األمااااراض غالبااااا مااااا تتسااااب  بنتي ااااة تاااالاخل العواماااال البيئيااااة المختمفااااة بااااين المواقااااع 
ال غرافيااة المتعاالل ب إن نمااا ل المخ  اااو الفراغيااة المكانيااة يمكاان أن تمثاال ااختالفاااو 

فااي  adventو البماالان, و مااع حاالو  الت ااور المتقاالم فااي حاالو  الماارض بااين المنااا ق 
أصااابحو هااا   األناااوا  مااان  Computerized Mappingتشاااكيل الخااارائ  المبرم اااة 

 التحاليل هي األكثر قبوا ألخصائيو الوبائياوب 

 


