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شایع ترین عالمت ابتال به سل ریوی. 1

یکی از بیماری های نادر قابل انتقال بین انسان و . 2

حیوانات تک سم مثل اسب  

طریق . 3 از  بــیــمــاری  ایــن  ــه  ب ابــتــال  از  پیشگیری 

شستشوی زخم و تزریق واکسن و سرم

از نشانه های بیماری تب مالت . 4

مهم ترین راه انتقال بیماری سل ریوی . 5

بیماری عفونی مزمن از خانواده مایکوباکتریوم ها . 6

یکی از راههای انتقال بیماری ایدز. 7

یکی از وظایف بهورز در برنامه پیشگیری و کنترل . 8

فشارخون 

شایع ترین بیماری ناشی از اختالل های متابولیک . 9

روش تزریق انسولین . 10

یکی از عوارض زودرس دیابت . 11

راهی برای ردیابی زوج های ناقل تاالسمی . 12

معیار تشخیص آزمایشگاهی تب مالت . 13

از عوامل خطر مهم  بیماری های غیر واگیر. 14

لوزه ها . 15 در  بیشتر  ابتال  با  حاد  باکتریایی  بیماری 

برنامه  دنبال  به  حذف  مرحله  در  گلو  و  حنجره  و 

ایمن سازی

بیماری حاد ویروسی بثوری با قدرت انتشار بسیار . 16

باالونیازمندگزارش فوری کلیه موارد مظنون به آن 

جدول جستجوی کلمات

دکترهماکاوه
کارشناس بیماری های 

معاونت بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد

توجه  با  ذیل  ســؤاالت  عزیز  خوانندگان 

دستورعمل های  و  آموزشی  محتوای  به 

حروف  اســت.  شده  طرح  بیماری ها  مدیریت 

پاسخ هر سؤال بصورت افقی یا عمودی در خانه های 

جدول قرار گرفته است. شما می توانید حروف خانه های 

در  نمی شود  استفاده  پاسخ ها  چیدمان  در  که  را  باقیمانده 

تا  را  جدول  رمز  لطفا  آید.  دست  به  جدول  رمز  تا  چیده  هم  کنار 

انتهای  مشهد،  رضوی،  خراسان  استان  نشانی  به   97/9/31 تاریخ 

خیابان سناباد، مرکز بهداشت استان ارسال فرمایید. از طرف گروه مدیریت 

بیماری های معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد به 3 نفر از کسانی 

که پاسخ صحیح را فرستاده باشند؛ به قید قرعه جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.
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واکسن . 17 دریافت کننده  اولــویــت دار  گروه های  از 

آنفلوانزا 

شایع ترین ویروس منتقل شونده از طریق خون در . 18

کارکنان بهداشتی درمانی

یکی از اختالل های خونی ژنتیکی. 19

از . 20 الــتــیــام  قــابــل  غیر  پوستی  ــای  ــم ه زخ وجـــود 

نشانه های احتمال ابتال به آن است

از . 21 یکی  دست ها  صحیح  و  مــداوم  شوی  و  شست 

راه های مهم پیشگیری از آن است

پیشگیری . 22 ــل  ــاب ق عــلــل  ــن  ــری ــع ت ــای ش از  یــکــی 

عقب ماندگی ذهنی کودکان 

شایع ترین عالمت در بیماری های عفونی . 23

یا . 24 التهابات  بهبود  برای  استفاده  مورد  روش  یک 

عفونت های مجاری هوایی تنفسی در فصول سرد 

ناقل بیماری تب کریمه کنگو. 25

26 .B ازگروه های اصلی هدف واکسیناسیون هپاتیت

رمزجدول
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غعدثنادنملاسفن1

روخب نادنزمسیراو2

بداتالوبیاوطاز3

اینالضعدردتیالا4

لایزبتججرغهنکد5

گبادهتدسلبذنداا6

رتتوپااکدهییهن7

یرااالمتیکهشمشم8

وچجتاهوریشق9

یراهیسفنتدنقنز10

ایاتمزازکخرسدص11

سروهیرتفیدتخن12

مایازناولفنابوج13

دییوریتیراکمکنن14

هتفههسزاشیبهفرس15

از عوامل مستعد کننده ابتال به بیماری سل . 27

به سست شدن دریچه سیاهرگها می گویند . 28

خطرسنجی . 29 محاسبه  ــای  ــص ه ــاخ ش از  یــکــی 

سکته های قلبی عروقی 

قند خون ناشتای کمتر از آن طبیعی است . 30

یکی ازمکان های پرخطرازنظربیماری های عفونی . 31

و . 32 اسهال  با  همراه  آنفلوانزا  شبه  عالیم  با  بیماری 

استفراغ و بسیار کشنده در انسان 

نوعی بیماری عفونی با عامل سم باکتری بی هوازی . 33

ارزیابی خون های اهدایی از نظر احتمال آلودگی . 34

به آن ضروری است 

شایع ترین علت مرگ و میر از بیماری های قلبی . 35

از بیماری های التهابی مزمن و غیرواگیر ریه. 36

غیر . 37 مصرف  اثــر  در  مالت  تب  به  ابتال  احتمال 

پاستوریزه آن

یکی از منابع تولید انرژی و سوخت و ساز در بدن . 38


