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اطالعیھ
سلبیماران مبتال بھمعاینھ اطرافیان

افرادی است کھ با یک فرد مبتال بھ سل در معاینھ" معاینھ اطرافیان"
تماس بوده اند. 

ل رخ می دھد، تمام افرادی کھ با فرد مبتال بھ ھنگامی کھ یک مورد سِ 
مخصوص نوعی در تماس بوده اند، باید معاینھ شوند. ( بھ "اطالعیھ 

انجام ای برنامھ طبقسل" رجوع کنید). این معاینھ د مبتال بھافرا
سل تجویز میشود. مقابلھ با شده و بنا بر قانون 

است کھ برای مدت طوالنی با یاین معاینھ مربوط بھ آن دستھ از افراد
بیمار در تماس بودند. معموال این معاینھ مخصوص اعضای خانواده، 

و مخاطبین ھمیشگی، مانند اعضای کارمندان شاغل در محل، دوستان
می باشد .ھمزیست

اما ممکن است افرادی کھ در کوتاه مدت یا آنھا در ارتباطند نیز بھ 
این عفونت دچار شوند. 

علی خصوص افرادی در معرض این خطر ھستند کھ سیستم ایمنی (سیستم 
این افراد عبارتند از: اغلبدفاع) بدن آنھا ضعیف است. 

المندان؛ کودکان و س∂

افرادی کھ از یک بیماری کھ سبب تضعیف دستگاه ایمنی بدن میشود ∂
رنج می برند.

افرادی کھ نیاز بھ داروھایی دارند کھ باعث تضعیف سیستم ایمنی ∂
بدن میشود. 

مراکز مشاوره ، پزشکان متخصص فعال در معاینھ سل و مسئول پزشکان
با توجھ بھ را بیمار لسیتی از افراد در تماس با آنھاھستند.ھری

، سل. ھمراه با متخصص میکننداطالعاتی کھ خود بیمار میدھد، تھیھ 
دستھ بندی افراد نام برده در این فھرست سریعا برای انجام معاینھ
می شوند. بنابراین کودکان باید بالفاصلھ معاینھ شوند. 
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تست ھای زیر انجام می شود: 

عفونت سل. این تشخیصپوستی توبرکولین برای ی بھ نام تستتست.1
تستی است کھ در آن یک مایع برای انجام تست بھ پوست تزریق می 
شود. ھیچ چیزی البتھ در خون تزریق نمیشود! بنابراین، این تست 

کامال بی ضرر است. 
عفونت سل تشخیصعالوه بر این، ممکن است یک آزمایش خون خاص برای .2

انجام شود. 
بیماری سل، باید اشعھ ایکس از قفسھ سینھ عبور داده تشخیصبرای .3

مخصوص اشعھ ایکس ساخت اتریش سفلی انجام محفظھشود. این تست در 
می شود. 

فواصل معاینات بھ ضرورت انجام معاینھ و روش ھای انجام معاینھ 
نیم1بستگی دارد. بنابراین، ممکن است معاینھ نھایی پس از  18(سالو

.باشدزمال) ماه

در صورت داشتن سواالت بیشتر ، مرکز انجام معاینات سل و مراکز 
میباشند.در دسترس مسئولین ذی صالح اداری زیر نظرمشاوره 


