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لك ّية امعب امتلليدي ،جامؼة ظيران نلؼلوم امعبية ،ظيران ،امجليورية الاسالمیة الايراهية
 2مؼيد اترخي امعب وادلين ،امعب الاساليم وامعب امتمكييل يف جامؼو ايران نلؼلوم امعبية ،ظيران ،مجيورية الاسالمیة الايران
 3لكية ظب ا ألمراض اجلدلية ،جامؼة ضدويق نلؼلوم امعبية ،يزد ،امجليورية الاسالمیة الايراهية
 4جامؼة بيام هور فرع يزد ،يزد ،امجليورية الاسالمیة الايراهية
 5لكية امتخدير ،جامؼة ضدويق نلؼلوم امعبية ،يزد ،امجليورية الاسالمیة الايراهية
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امللدمة :امثؤمول ىو هتوءة دائرية امشلك ،تتاکثر من خالل امتللیح اذلايت ومؼدية ويعلق ػلهيا اإمس امثؤمول يف امعب امتلليدي الإيراين ،ويه ػیل أنهواع وتظير
ألس باب خمتلفة .ػالج امثؤمول يأأخذ وكت ًا ظوي ًال ،وتمتزي بمنوىا اجملدد حبيث تأأخذ حزي ًا أنكرث ػیل اجلدل .يف امعب امالكس ييك ،تؼت ر ػدو فوروس ية ول يتوفر ميا
ػالج هنايئ.
الاىداف :واميدف من ىذه ادلراسة من وهجة هظر امعب امتلليدي وامؼالج من نلثؤمول.
املواد و امعرق :ظريق امبحث مت ػیل شلك میداين وابمرجوع اىل املاکتب دلراسة مراجع امعب امتلليدي.
امنتاجئ :حكامء امعب امتلليدي الإيراين يؼتلدون ان منشأأ امثؤمول ىو امسوداء ،امبلغم أنو خليط من الإجنني ،ويأأتون ػیل ذكر ػالجات متؼددة ،منخفضة امتاکميف
وكليةل اخملاظر.
ا إلس تنتاج :ابلإس تؼاهة من امعب امتلليدي الإيراين وابمتوجو اىل امس تة امرضورية جيب اإضالح مزاج امفرد ،امتخلص من امبلغم املتسبب ابملرض وامؼمل ػیل
احلؤول دون غودتو .وكذكل ابلإس تفادة من امؼالجات املوضؼية ،هتخلص من ا ألاثر امظاىرة نلثؤمول.
املكامتاملفتاحیة :امثؤمول ،امعب امتلليدي ،ا ألمراض امفوروس ية
امتعبيق يف جمال امس ياسات امطحية وامؼالج/امتؼلمی وامبحوث امعيب:

اميدف من ىذه ادلراسة ،ىو املساػدة ػیل احل ّد من اهتشار مرض امثؤمول اجلدلي من خالل الإس تؼاهة ابمؼالجات كليةل امتلكفة واخملاظر.

The translated version of: http://dx.doi.org/10.5812/quranmed.12584
Copyright © 2013, Quran & Etrat Center, The Ministry of Health and Medical Education; Licensee Kowsar Ltd. This is an Open Access article
distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0), which permits unrestricted use,
distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Downloaded from quranmed.com at 4:54 +0330 on Saturday November 17th 2018

دراسة امثؤمول وػالجو من منظار امعب امتلليدي الإيراين

