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انمهخص
خهفٍة انذراسةة :الحمن للنا الازا نال اائمب جنال زانال ا نرض دن دينبذ جنشا دنن التانبل كوكجلنكبثج شوشوبي ئ نا الزاب نال
المجبسجال ل را اابطجه الع جبت الازا جنال فنب بعنل الانزا ج ك ينب ولنبا ال ينبذات الحجش نه ال كنر دنب بعنر الع جنال
الازا جال لا جن دزضى سزلبن ال را زا ال اابط ل شلب ال د العر ى
انهذف مه انذراسة :لكمججم ثعبلجال اسنكدراا ال ينبذات الحجش نال بعنر الع جنبت الازا جنال اولنبا ال كنرح ثنر زا نال سنزلبن
ال را لكم جا اإلصبببت دشلن الازا جال
انمرضى وانطرائق  :دب ال خ لال د اإلوبث الالئجكعبوج د سزلبن ال را اوكل ثر هذه الرراسنال ادن ال ي دن ونبوشن
ال بور ابا  4102إلى ال الثج د وبوشن ال ي ابا 4102ح ثر "دلكافى" الجزدشن لعرذ د الازا ج ثر رذهال الازا ه
الع بدننهح لننر للنن شا إلننى دا ننشاكج ال ا شاننه اا لننى ئ مننر الفز ننك زاننال لب جننال دنن منن سجفكز بولننشن  0غننزاا
ال ا شاال ال بوجه ئ مر الفز ك زابت د كره دب بعنر الازا نه دنزئج شدجنب ان لز نك الحمن ل نرض كربعنال ك نبا ثنم بعنرهب
ئغججز ال لبر ا لز ك الفم ا cefixime400mgدزض ا نرض شدجنب ل نرض  7ك نباح ال زضنى ثنر و كنب ال ا نشاكج غنبذرن
الى ال تشي ثر الجشا ال بور بعر الع جه ئم دكنببعكن دنزض كخنزى بعنر خ لنال ك نبا ثنم ثنر نشا إسالنال الغنزس الازا جنال ا نشا
01ح ثر شا  01جن ال زضى لر كغ ك الكفز ب الازا ر ل افط اتردب خز د ال لكافى ئنم إسالكنه ثنر نشا 2
امبر سجفبلشسلشر الاجا ال بور لم لكدرا ولزاً لوه غجز دكشثز لت ا زاء اللحث
انىتائج :خنالي ثكنزض هنذه الرراسنال ونبن نر ث انر ى الانز  7ا 02ثنر ال ب نالح ثنر ال ا شانال اا لنى  6ا٪ 01ح ثنر
ال ا شاه ال بوجه وبوت الفز لبت ثر اإلصببال بعر ى الاز ثر هذه ال ا شابت غجز دعتش ه إ فب جب
االستىتاجات :ا ش ر ثزق دعكر به إ فب جب ثر ار ى الاز الازا ر بج ك لئه الالئر ئ مج زابت د كره بعنر الع جنال
الازا جال لالئمبء ببل يبذات الحجش ال اكل ا شاه ال بوجهح دمبروال دن ك لئه الذ ئ منشا زانال ا نرض دبللنا الازا نال لالئمنبء
ببل يبذات الحجش ال اال ا شاال اا لىح
انكهمات انمفتاحٍة :زا ال ال را الكنبببت ل شلن الازا ر ال يبذات الحجش ال الشلب جه د العر ى
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