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انمهخص
خهفيةت انذراةةةت :داء انسللم لانرل )ٌ ع ٌ ل يللٍ اريل ال انرةٍل ي انرللً رل ا س ) لي البلللٍي للً ان لي وٌ ل يللٍ انًسل ب
انً دٌي نهًو س ي ل انُقص انًُبعً.
اهذاف انذراةت :د)الي رباٍ انر )ٌ وانر )ٌ انًقبوو نالدوٌي عهى َوعٍي حٍبي انً ضى وعالقي س ل ان وايلم ار رًبعٍلي
وان ًٌوغ ا ٍي سبرصبسي سبنر )ٌ انًقبوو.
دراسة قطعيةة قطنر ة اترةة رةز قرمةا ااقةراي افيةدرة رةز ةداد ةن  1025شةقت 50
انمرضى وانطرائة
قرةضن قين ن نفتدرن افرئوي افقطنو و 50قرةضن غةر قطنو وتة يةةنن و ةة ةةةنم افقرضةت نسةتقدا قطةةنن و ةة
افةةنم افققتير فق ظق افية افينفقة قع يةنن افيالي ةن يي افيواقل ااتتقن ةة وافدةقوغرارةة وةيةول افتةدرن
افقطنو .ت استقدا اقت نر مني وقنن وت ز فطةنن اففروق ةن افقتنقةع قع ا ت نر  pv≤0.05يةق داف اةينئةن.
اننتائج كبٌ يرولط ان ً نهحبر انًقبويي نه الج وغٍل انًقبويلي لو  83.1±34.34و  84.81± 43.44عهلى انرلوانً
لpv=0.043ع وق شكم ان بل اغه ٍي لً انًمًلوعرٍٍ  %44و  %15يقب)َلي سيٍل انًقلبويٍٍ نه لالج ور لٍٍ اٌ انرل نٍٍ
كبٌ اكث اَرشب)ا سٍٍ انًقلبويٍٍ نه لالج  %13يقبسلم  %45لpv=0.016ع وكلبٌ يسلروا انر هلٍى وان ًلم ا دلم نل ا غٍل
انًقبويٍٍ وسفب)ق ي ُوي دال احصب ٍب لpv=0.045ع.
كًب سٍُت ان )الي اٌ َوعٍي حٍبي انً ضى كبَت الوأ ن ا انً ضى انًقلبويٍٍ نه لالج لً ًٍلم انًملبر يلم رللا يملبل
ان ٍئي وانًمبل ار رًبعً اكث يٍ سقٍي انًمبر وكبٌ يسروا انقُبعي سبنحبني انصحٍي وَوعٍي انحٍبي ا دم نل ا انً ضلى
غٍ انًقبويٍٍ ردوٌي انر )ٌ وسفب)ق دال احصب ٍب.
االةتنتاجاث :كبٌ انً ضى انذٌٍ ٌ بَوٌ يٍ انسم انًقبوو نألدوٌي أقم يرولةب د) ب يٍ غٍ -DR-TBنهُةبقب
 HRQOLانشبيهيُ .بك ا)ر بط سٍٍ ح وث انسم انًقبوو نألدوٌي و ك ب) انسٍ ً ان ً  ،انًسروا انر هًًٍ انًُرف ،
انً نٍٍُ و ان بطهٍٍ عٍ ان ًم
انكهماث انمفتاحيت انر )ٌ ان وي انًقبوو نالدوٌيَ ،وعٍي انحٍبي ،سي اد.
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ع طب ارل ي وانًمرًم  -كهٍه طب انكُ ي  -بي ه سي اد  -سي اد  -ان اق.
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