
  
 

Tiedote tuberkuloosista: persia/farsi 
 .نگهداری بکنیدحفظ واین اّطالعّیه را 

 .نشان بدهیدهنگام مراجعه به دکتریا پرستارخود، این اّطالعّیه را به آنها 
 

 آناّطالعّیه ای دربارۂ بیماری سلّ وچک آپ پزشکی برای تشخیص 

 
 چرا این اّطالعّیه به شما داده شده است؟

 
کشوری شما از. تقریبٲ ازبین برده شده است یّثروخوبٶمبسیاردرمانی برنامۂ اجرای این بیماری با . بیماری بسیارنادروکمیابی درفنالند میباشد ،سلّ 

 انه خودشکسانی ازشما به این بیماری مبتال بوده وبدون اینکآن وجود دارد که امکان و مبتالیان زیادی به این بیماری درآن بسرمیبرند می آیید که
آنها سروکاردارید،  سالمتی خود، نزدیکان وهمچنین افراد دیگری که باازنقطه نظر، بنا براین .سرایت بدهند د آنرا به نزدیکان خودنمتّوجه باش

 . بتال بودن احتمالی به این مریضی هرچه زودترتشخیص داده شده وبموقع به درمان آن اقدام شودمبسیارمهّم میباشد که 
 

کشورفنالند  دررا ازآنجایی که قصد اقامت بیش ازسه ماه . به عمل بیآورندمیخواهند ازسالمتی وتندرستی مهاجرین مراقبت کشورفنالند ولین ٶمس
 . شرکت دراین عکسبرداری داوطلبانه میباشدالبّته . یتان را دارا میباشید عکسبرداری مّجانی ریه هادارید، حّق برخورداری از

 برداری معلوم میشود که آیا تغییراتی که نشانگربیماری سّل میباشند دربافتهای ریه های شما مشاهده میشوند یا نه؟ازطریق این عکس
 

 (ریه)قفسۂ سینه  رادیوگرافی

 
این نوع عکسبرداری خطری برای سالمتی نداشته وامن . تشخیص داده میشودازقفسۂ سینه اشّعۂ ایکس ی بردارسّل ریوی معموٲل ازطریق عکس

ریه های زن عکسبرداری از. ّطالع رسانی بکنندعکسبرداری، درمورد وضعّیت خود ااین نوع اشخاصی که حامله میباشند میبایست قبل از. میباشد
 .انجام میگیردودرماه های آخربارداری ا ،حامله ای که دوران بارداری بدون عارضه ای داشته است

 
این رادیوگرافی ازقفسۂ سینۂ برای شما هزینه ای نداشته . شهرمحّل اقامت تان صورت می گیردای منطقه عکسبرداری ازُشش های شما دردرمانگاه 

اگردرعکسهای برداشته شده ازریه های شما نشانه های غیرمعمولی واستثنایی مشاهده بشود، باشما تماّس گرفته شده وترتیب انجام . ومّجانی میباشد
 .تحقیقات وآزمایشات بعدی داده خواهد شد

 
 
 
 

 عالیم وعوارض بیماری سلّ چگونه میباشند؟
 

وبمرورزمان  عارضه ونشانۂ ابتال به بیماری سّل ریوی عبارتست ازسرفۂ مزمن شده، یعنی سرفه هایی که بیش ازسه هفته ادامه داشته اند مهّمترین
 یا خلط متمایل به رنگ زردازطریق راه تنفّسی سرفه ای میتواند  درارتباط وهمزمان با حمالتِ . دنشوبهمراه  (بزاق آمیخته با َبلغم)ِخلط میتوانند با 

 .بیرون بیآیدقهوه ای ویا آمیخته با خون 
 .بروزبکندمیتواند نفس تنگی ودرد درناحیۂ سینه هم  ،درصورت پیشرفت بیماری سّل ریوی

 
احتمال دارد که اشتهای غذایی چنین شخصی . ت عرق بکندشخصی که به بیماری سّل ریوی دچارشده است میتواند تب کرده، الغرشده ویا شبها بشدّ 

بیماری مبتال شده این بسته به اینکه کدام بخش ازاعضا به  ،عالیم وعوارض دیگری هم .ی اش روبه ضعف بگذاردانتوان عمومی جسمکمترشده و
 .شوندبظاهر ، میتواننداست

 
 .مندیهای آنها کند شودبیماری سّل درکودکان، باعث میشود که آهنگ رشد وپیشرفت توان

 
کاری باید بیماری سلّ را درخود مشاهده میکنید ویا اینکه چنین عالیمی بعدها برایتان ظاهربشوند، به چه  اگرچنانکه شما درحال حاضرعوارض

   کنید؟اقدام ب
 

ات معاین. وچک آپ پزشکی ضروری میباشدمعاینه دراینگونه موارد . لی وفوت وقت با درمانگاه محّل سکونت خودتان ارتباط بگیریدبدون معطّ 
ولین تصمیم گیرنده در ٶنتایج تحقیقات وآزمایشات انجام گرفته شده به اّطالع مقامات ومس. دنبرای شما هزینه ای نداشته وکامٲل مّجانی میباشپزشکی 

 .نمی شوند رسانیدهامورمهاجرین 
 

 
 

 بیماری سلّ چیست؟
 

یس عامل این بیماری زتوبرکلو کوباکتریوممایباکتری ای بنام . ین بیماری یک مریضی سرایت کننده میباشدا. بیماری سّل تقصیرهیچکسی نمی باشد
شکل می النه ای ازعفونت درآنها والتهاب شده دچار ،یبیمارمبتال به های شخص  ُششاین بیماری عمومٲ درریه ها ظاهرمیشود ودراثرآن . میباشد
به جاهای دیگربدن مانند غدد لنفاوی، روده ها، پوست ویا دستگاه عصبی   ازاین النۂ عفونی خون ویا مایع لنفاوی باکتری ها میتوانند با وساطت .گیرد

 .اندامهای دیگربدن ظاهربشوددربنابراین، سّل میتواند همزمان هم در ریه ها وهم  .گسترش پیدابکنند مرکزی



  
 

 
  بیماری سلّ چگونه سرایت میکند؟

 
 هنگامی که شخص مبتال بدان صحبت میکند، آواز ،باکتری های بیماری سلّ . دیگری سرایت میکند فردبا واسطۂ هوا ازیک فرد به بیماری سّل 

میتواند هنگام تنفّس کردن بدینسان، هم اطاقی این فرد بیمار. پخش وگسترده میشونددرهوای پیرامون اومیخواند، سرفه کرده ویا عطسه می نماید، 
بیمارمراوده داشته  درچنین وضعّیتی، کسانی که برای مّدتی طوالنی با فرد. اکتری های موجود درآن را به ریه های خود هدایت بکندب ،هوای اطاق

 .ند، میتوانند درمعرض سرایت این بیماری قراربگیرندادریکجا سکونت داشته ویا همراه او
  .یشود که بطورمداوم با او ودرکناراو زندگی میکنندبیشترین خطرسرایت بیماری، متوّجه اعضای خانوادۂ شخص بیمارم

 
 د؟نبه بیماری سلّ مبتال میشوکسانی چه 

 
ارند، سال عمرد ٥کودکان ُخردی که  زیر. ده نفری که درمعرض سرایت این بیماری قرارگرفته اند تنها یکنفر به بیماری سّل مبتال میشوداز هر

اشخاصی که توان مقاومت سلّولهای بدنشان دربرابربیماریها تضعیف شده است، میتوانند به راحتی ومسّن وهمچنین بزرگساالن جوان، افراد پیر
 .درمعرض سرایت این بیماری قرارگرفته وبدان دچارشوند

 
 میگردد؟عد ازسرایت این باکتری شخص بیمارچه زمانی ب

 
بدان دچارشده  ،سه هفته یا یکماه بعد ازسرایت باکتری این بیماریتا سالی که برعلیه بیماری سّل واکسینه نشده اند، میتوانند درفاصلۂ دو ٥زیر کودکان

 معموٲل یک تا دوسال بعد ازسرایت باکتری های ،باشندمیی دیگری مبتال ناساساشخاص بزرگسالی که به بیماریهای  .بکندباشتاب پیشرفت مریضیش و
به این بیماری مبتال  ازآنشخصی که درمعرض سرایت این بیماری قرارگرفته باشد، بعضٲ میتواند حّتی ده ها سال بعد. شوندمیاین بیماری به آن مبتال 

  .دبشو
 

 کجا وچگونه بیماری سلّ را مورد آزمایش وتحقیق قرارمیدهند؟
 

 -ّسسات اداریٶ، درمانگاه های دانشجویی ویا درمراکزبهداشتی ودرمانی اختصاصی مشهرها آزمایشات وتحقیقات اّولّیه دردرمانگاه های منطقه ای
تحقیقات کودکان دربخش بیماریهای اطفال بیمارستانها ویا پلی . بعدی را دربیمارستانها انجام میدهند تحقیقات ضروریِ . تولیدی صورت میگیرند

یا وبیماری سّل درمورد اشخاص بزرگسال، یا دربخش بیماریهای ریوی بیمارستانها  تحقیقات الزم ومداوای. کلینیک های مربوطه انجام میگیرند
 .درپلی کلینیک های مربوطه انجام میگیرند

 
خلط )سّل ریوی، اقدام به عکسبرداری اشّعۂ ایکس ازقفسۂ سینه نموده ونمونۂ برداشته شده ازخلط سینه  ابتال بهشکّ وتردید ازداشتن درصورت 

 رنگ آمیزی وکشت باکتریاییانجام تحقیقات ازطریق اقدام به  ،با استفاده ازنمونۂ خلط ناشی ازسرفه ها .آزمایش وتحقیق قرارمیدهندرا مورد  (سرفه
 .نشان دادن ژن بیماری سّل نمودنجام تست سریعی اقدام به تشخیص ودرصورت نیازبااستفاده ازنمونۂ خلط ناشی ازسرفه ها میتوان ازطریق ا. میشود

 
زمانی که . اینکه ریه ها مورد توموگرافی قرارداده شوند نایژه ها نمونه برداری آندسکوپی به عمل آمده ویاکه ازایجاب میکند  تاوقات ضرور بعضی

که  باضافۂ این اقدامات، سعی میشود. باشد، ازروشهای دیگرعکسبرداری استفاده میکنندمطرح ابتال به بیماری سّل دراعضای دیگربدن غیرازریه ها 
 . ازاندام مریض نمونه برداری بافت سلّولی یا عفونی به عمل بیآید

 
 بیماری سلّ راچگونه مداوا میکنند؟

 
این بیماری را، اگرچنانکه بموقع تشخیص . حّداقّل نیم سال طول میکشد مداوای بیماری سّل معمولی .بیماری سّل را با استفاده ازدارو مداوا می نمایند

کیفّیت درمان بیماری سّل درکشورفنالند خوب بوده . داده شده ودرمان ضروری آن بطورتکمیلی به انجام رسانده شده باشد، میتوان بخوبی معالجه کرد
 . وانجام آن برای شخص مریض مّجانی میباشد

 :رمورد بیماری سّل به آدرس اینترنتی زیرمراجعه بکنیدبرای مطالعۂ بیشترد
www.tuberkuloosi.fi 

http://www.tuberkuloosi.fi/

