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انًهخص
خهفٍت انذراست :ػذو انشفاء يٍ لرحت انمذو انسكري حؼذ يشكهت شائؼت فً خًٍغ أَحاء انؼانى ،وحشكم حمرٌبا  ٪52يٍ خًٍغ
يرظى انسكري حخطىر واحذة أو أكثر يٍ لرذ انم ذو وفً بؼط انحالث حخطهب انبخر وػادة ححذد انخهاباث انمذو ػٍ
غرٌك انبكخٍرٌا انًىخبت نصبغت غراو انهىائٍت فً انحاالث انحادة أو خهٍػ يٍ انًىخبت نصبغت غراو انهىائٍت،وانسانبت
نصبغت غراو انهىائٍت وانالهىائٍت فً اندروذ انًسيُت.
انهذف ين انذراست :إثباث فؼانٍت اسخخذاو أسانٍب بسٍطت ,يخاحت وفؼانت كانؼالج باسخخذاو انخم ودراست حاثٍرة ػهى ًَى
انبكخرٌا فً ػالج لرحت انمذو انسكري.
انًىاد وطرق انعًم :يمارَت انخغٍٍراث االسخرخاػٍت نًُى انبكخٍري ،انخُخر وانًساحت اإلخًانٍت نهدروذ انًسيُت يٍ خالل
انؼالج باسخخذاو انخم فً يدًىػخً انؼالج اندراحً أو غٍر خراحٍت (انسٍطرة )  .ار حى حمسٍى يدًىػه نذراست انًكىَت
يٍ  03يرٌعا ٌؼاَىٌ يٍ لرحت غٍر انشفاء إنى  0يدًىػاث .االونى انًكىَت يٍ  53يرظى حى يؼاندخهى باسخخذاو
انؼالج انخمهٍذي ،وانثاٍَت انًكىَت يٍ  53يرظى حى يؼاندخهى باسخخذاو انخم ،ايا انًدًىػت انثانثت انًكىَت يٍ  53يرظى
فمذ حى يؼاندخهى باسخخذاو يحهىل يهحً يفرغ انخىحر
اننتائج :باسخخذاو  ANOVAنى حظهر حغٍراث راث دالنت احصائٍت فً انُسٍح انًٍج خالل ال ٌ 51ىيا األونى يٍ انؼالج
انخمهٍذي ،ونى ٌكٍ هُان فرق كبٍر يٍ األَسدت انًٍخت ،وًَى كثٍف فً يسبباث االيراض انًخخهفت كانًكىراث انؼُمىدٌت،
انؼمذٌاث ،وانسائفت وخالل انفخرة َفسها يغ انؼالج باسخخذاو انخم ار اَخفط انُسٍح انًٍج بًؼذل 1.5سى بؼذ  0أسابٍغ يٍ
انؼالج ،واندروذ انًؼاندت بانطرٌمت انخمهٍذٌت يا زال أكثر يٍ  ٪15يٍ سطحها يغطاة بانُسٍح انًٍج وال ٌسال ًَى
انًسبباث انًرظٍت انًخخهفت ،فً حٍٍ بؼذ يرور  0أسابٍغ يٍ انؼالج باسخخذاو انخم فمذ نىحظ شفاء حاو نهدروذ و ٪43
يٍ االوساغ انسرػٍت كاَج نسالث بكخٍرٌت سانبت نصبغت غراو .وارحبػ انؼالج باسخخذاو انخم يغ ًَى سرٌغ فً انُسٍح
انحبٍبً ويؼذالث انشفاء كاَج سرٌؼت خذا.
االستنتاجاث :انؼالج باس خخذاو انخم أكثر فؼانٍت وكفاءة فً لرذ انمذو وانساق ػذًٌت انشفاء فً يرظى انسكري يغ
اسخًرار انرػاٌت انخمهٍذٌت وانًرحبطت يغ اَخفاض يؼذالث انًُى انبكخٍرٌت.
انكهًاث انًفتاحٍت :انؼالج انخمًَ ،ى انبكخٍرٌا ،واندروذ نًرظى انسكري.
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 1فرع انؼهىو االساسٍت  -كهٍت غب االسُاٌ -خايؼت بغذاد – بغذاد  -انؼراق.
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