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 EPIDEMIOLOGY MEASLESسرخکاپیدمیولوژی یا همه گیر شناسی 

وزیع مطالعه نحوه انتشار بیماری ها و عوامل بیماری زا، تاپیدمیولوژی 
بیماری ها در زمان ها ، مکان ها ، نژاد ها یا فرهنگ های خاصی یا 

.عاملی که به سالمت مربوط باشد



 اصطالح فوق به مفهوم علم بررسی همه گیری
.بیماری های عفونی به کار برده می شود



گیری امروزه با پیشرفت تمام علوم و علم پزشکی و کنترل بسیاری از همه
میر تغییر علل اصلی مرگ و) ها و تحوالت اپیدمیولوژیک علل بیماری ها 

یدا در بیماری های واگیر دارد بیماری های مزمن دامنه آن وسعت بیشتری پ
(کرده است



 فردی که در این زمینه تخصص دارد همه گیر شناس(Epidemiologist  )
.می نامند



 ویروس موسوم به موربیل . استعامل بیماری سرخک ویروس درشتی است و
.از گروه ویروس ها پارامیکسو ویروس است)

 ساالنه حدود یک میلیون کودک در اثر سرخک در جهان فوت می کنند و حدود سی
.میلیون به آن مبتال می شوند

سرخک بیماری دوران کودکی می باشد.



و تا پنج در زمان های قبل از واکسیناسیون به دلیل قابلیت سرایت باال هر د
ی سال اپیدمی های وسیع را در جهان سبب شده است با افزایش دسترس

.مردم به واکسیناسیون بیماری کاهش یافته است



 سالگی می باشد9تا 5شایع ترین سن ابتال بین.

 در کشور های درحال توسعه در سن کمتر از دو سال دیده می شود

انواده تا مرگ و میر نیز در این سن بیشتر است و ارتباط زیادی به شلوغی خ
.تغذیه دارد

بیماری در زمستان و بهار شیوع بیشتری دارد.



ط سرخک بیماری تنفسی محسوب می شود و از طریق سرفه، عطسه توس
.قطرات ویروس انتقال می یابد

ددهان، بینی، و ملتحمه چشم می تواند به ویروس اجازه ورود به بدن را ده.

 می باشدشایع ترین زمان انتقال ها همان.

ویروس می تواند مدتی در هوا وجود داشته باشد، و دیگران را آلوده کند
.بیشتر است19واگیری آن از کووید 



 است واکسنی که در حال حاضر برای پیشگیری سرخک استفاده می شود
ماهگی 12و طبق برنامه واکسیناسیون کشوری در سن های ( سرخک،سرخجه و اوریون)

است که واکسن آبله مرغان به آن ماهگی به کار برده می شود در آمریکا 18و 
.اضافه شده است



 است این در حالی است که پیش از % 95پوشش واکسیناسیون نزدیک به
بوده است و به مرحله حذفی % 99شیوع کرونا پوشش واکسیناسیون حدود 
.رسید

ر صورتی هیچکدام از دستاوردهای برنامه واکسیناسیون پایدار نیست و تنها د
.اشدپایدار خواهد بود که برنامه واکسیناسیون بدون توقف ادامه داشته ب



 است کاهش % 99اگر پوشش واکسیناسیون به هر دلیلی از مورد انتظار که
.یابد طبیعتا زمینه بازگشت مجدد فراهم می شود

باشد یکی از مشکالت کشور ما هم جوار بودن با افغانستان و پاکستان می
واردی از که تردد باالیی دارند، واکسیناسیون کاملی هم ندارند در نتیجه ما م

.سرخک را مشاهده می نماییم



ری، الزم به ذکر است واکسیناسیون بر علیه بیماری های دیفت
آغاز 1363کزاز، سیاه سرفه، سرخک، فلج اطفال و سل در سال 

.شد



 ایمن سازی هپاتیت 1372در سالB در برنامه گسترش ایمن
.سازی ادغام شد



 ایمن سازی سراسری سرخک، سرخجه و اوریون 1383از سال
.جایگزین واکسن سرخک و سرخجه شد



الن از واکسن هموفیلوس آنفوالنزا تیپ ب در غالب واکسن پنتاوا
.در برنامه ایمن سازی کشور اضافه شد1393سال 



 به برنامه ایمن سازی 1394واکسن تزریقی فلج اطفال از سال
.کودکان اضافه شد



 سال است که هیچ موردی از فلج اطفال در کشور 20حدود
.مشاهده نشده است



 شیوع هپاتیتBدر جامعه به یک سوم رسیده است.



THE END


