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 جامعة حماه

 كمية التمريض

  DIAGNASITIC TESTSاالختبارات التشخصية  

مراا  المعديرا اسرتمداال ابمتارااات التيمياريا المماايرا األتتطمب العديد من مسوحات  •
امتاررررراا  ELISAsكاسرررررتمداال امتاررررراا ابليررررر ا  لفحررررري العيلرررررات المالموارررررا مرررررن اب رررررااد

أو امتارااات  CFTsابمتااي الملااي الماتاط ااألل يمات وامتاااات التثايت المتممرا 
لمتعرررررراو امرررررر  والررررررود أ ررررررداد أو  AGIDsابلتيرررررراا الملررررررااي  رررررري األالرررررراا ال  مرررررري 

 مست دات  ي الدال. 

الررررانال مررررن أن مع ررررال  إن امتاررررااات مماايررررا اميمررررا الرررردا  تكررررون اليرررردة ايررررك  ترررراال   امرررر  •
ابمتاااات تعطي لتائج نيا ارحيحا أحيالرا . والرد اسرتمداال ابمتارااات المماايرا كالر   
من مسح الما   يكون من الم رال أن لف رال ابمتاراا الردايا ومرا خري األمطرا  التري مرن 

 الممكن أن تحدث 

 SENSITIVITY AND SPECIFICITYالحساسية والنوعية 

   ابمتااا من م   إالاا  اياسين وخما امتااا الحساسيا واللوايا يتال إلالا 

  يقرراا امتارراا الحساسرريا مررن حسرراب لسرراا األ ررااد الماي ررا  عميررا  واا ررت ايررك  اررحيح
 اابمتااا ام  أل ا أ ااد ماي ا. 

  تقاا اللوايا من م   حساب لساا األ ااد الماليا مرن المرا  والتري يمارت واا رت
 حيح ودايا ام  أل ا أ ااد سميما اابمتااا ايك  ا

 Exampleمثال  

تررال تقيرريال ابمتارراا التيميارري الالديررد لكيررو أ ررداد  الت رراب الكاررد الفياوسرري  واسررتمدال   •
 ادا اياة مل ا معاو ا ام  أل را مارااا ارالما   ويتوار  أن تحمر  مسرتويات  02 يه 
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ن ملطقرررا  ماليرررا مرررن ماتفعرررا مرررن األ رررداد . أمرررا العيررراة اب رررااد األمرررا    ررري اادمرررا مررر
الما  ومعاو را أل را ب تحمر  أ رداد. والردما الت ر  الفحري والرد أن ثماليرا أ رااد مرن 

أ ااد تحم  أ داد وتعطي لتائج إيالاايرا واثلرين مل را أاطرت لترائج سرمايا كمرا  02أا  
أن ساعا أ ااد من اإل ااد التي ب تحم  أ داد أاطت لتائج سمايا اابمتااا وث ثا مل ا 

 طت لتائج إيالاايا. أا
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