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 Conclusionsستنتاجاتإلا
 . َىعب يب فٍ يذَُخ سبيشاءعبنُخانشجبل وثُست ثٍُ Trichomoniasisانًشعشاد وجذ داء  .1

 

ظهىس عالقخ ثٍُ َست االطبثخ و ثعغ انًعبَُش كبنفئخ انعًشَخ ويىقع انسكٍ وانزحظُم  .2

 .  انذساسٍ واالعشاع انسشَشَخ 

 

 عهً ًَى يؤثشح انًسزخذيخ رحزىٌ عهً يىاد َخانُجبدانًسزخهظبد اوػحذ انذساسخ اٌ  .3

 ثزوسانكزبٌ هًب االكثش ربثُشاً عهً ًَى انطفُهٍ فٍ وانطفُهٍ وكبٌ َجبرٍ كشفس انجُش 

 .يٍ ثزوس َجبد انجشثٍُ  (modified Diamond , TAB and Kupferberg)االوسبؽ 

 

 اكجش عهً ًَى انطفُهٍ يٍ نهزِ انُجبربد انًسزخهظبد انًبئُخ وانكحىنُخ كبٌ رأثُش  .4

 .انًسزخهظبد األَثشَخ 

 

ًَى انًشعّشاد انًهجهُخ أكثش يٍ انىسؾ Kupferberg و TABاٌ انضسعٍاٌانىسؾدعى  .5

  .داًَىَذ انًحىسانضسعٍ 

 

أَزشبس االطبثخ ثذاء انًشعشاد فٍ ادساس انًشػً انًظبثٍُ ثأيشاع انجشوسزبد أٌ  .6

 . ًَكٍ عذِ عبيم خطىسح نالطبثخثبيشاع انجشوسزبد%44حثُست

 

  وفعبنُخ اَضًَبدPSA االطبثخ ثبنًشعشاد انًهجهُخ عهً يسزىي أثشد .7

 .فٍ ايظبل دو يشػً انجشوسزبدTESTOيسزىي هشيىٌ وعهً ACP,PAPانجشوسزبد

 

أثذد االعؼبء انجشوسزبد وانقؼُت رأثشاً كجُشا واػحبً َزُجخ االطبثخ ثطفُهٍ انًشعشاد  .8

ثًُُب أثذد انخظً رأثُشا أقم يٍ هزِ انزغُشاد , عذَذح انًهجهُخ رًثهذ ثزغُشاد َسُجُخ 

  .انُسُجُخ
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 Recommendationsالتوصيات  

أجشاء دساسبد وثبئُخ شبيهخ نزحذَذ يذي إَزشبس األيشاع انًُزقهخ جُسُبً نغشع إرخبر  .1

اإلجشاءاد انالصيخ نهسُطشح عهُهب يٍ خالل َشش انىعٍ انظحٍ نعالج وانزبكُذ عهً عالج 

 .انششَك انجُسٍ 

 

أدساج فحض االطبثخ ثطفُهٍ انًشعشاد انًهجهُخ انً انفحىطبد انشورُُُخ نألشخبص  .2

 . انًقجهٍُ نهضواج 

 

 .Tهجهُخ ــانكزبٌ و انجشثُُعهً ًَى ؽفُهُبد انًشعشاد انى, كشفس انجُش َجبربد دساسخ ربثُش .3

vaginalis أغشُخ وعؼُبد هزِ وثُبٌ رأثُشهب عهً ,  داخم انجسى انحٍ ورحذَذ سًُزهب

 .انطفُهُبد انُبيُخ خبسج انجسى انحٍ ورنك ثبسزخذاو انًجهش اإلنكزشوٍَ 

 

, أوساق وسُقبٌ كشفس انجُش  )عضل وفظم انًىاد وانًشكجبد انفعبنخ يٍ انُجبربد  .4

ويالحظخ رأثُشاد هزِ انًىاد عهً ًَى ؽفُهٍ انًشعشاد  (ثزوسانكزبٌ و ثزوس انجشثٍُ

 . T. vaginalisانًهجهُخ 

 

انزىسع فٍ ثحىس انكًُُبء انحُىَخ االسبسُخ وانجبَىنىجُخ انجضَئُخ نهزا انطفُهٍ نغشع  .5

 .انزقذو فٍ اَجبد عالج جذَذ او نقبح نهسُطشح عهً االطبثخ ثهزا انطفُهٍ 

 

 سشؽبٌ انجشوسزبد وانعقى ودوانٍ انطفُهٍ يعاإلطبثخ ةإجشاء دساسخ يسزقجهُخ حىل عالقخ  .6

 .انخظً واالَذص 

 

 


