این ّ
اطالعیّه را حفظ ونگهداری بکنید.
ّ
هنگام مراجعه به دکتریا پرستارخود ،این اطالعیّه را به آنها نشان بدهید.
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ّ
اطالع ّیه ای دربارۂ بیماری سل ّ وچک آپ پزشکی برای تشخیص آن
چرا این ا ّطالع ّیه به شما داده شده است؟
س ّل ،بیماری بسیارنادروکمیابی درفنالند میباشد .این بیماری با اجرای برنامۂ درمانی بسیارمٶ ّثروخوبی تقریبٲ ازبین برده شده است .شما ازکشوری
می آیید که مبتالیان زیادی به این بیماری درآن بسرمیبرند وامکان آن وجود دارد که کسانی ازشما به این بیماری مبتال بوده وبدون اینکه خودشان
متوّ جه باشند آنرا به نزدیکان خود سرایت بدهند .بنا براین ،ازنقطه نظرسالمتی خود ،نزدیکان وهمچنین افراد دیگری که با آنها سروکاردارید،
بسیارمه ّم میباشد که مبتال بودن احتمالی به این مریضی هرچه زودترتشخیص داده شده وبموقع به درمان آن اقدام شود.
مسٶولین کشورفنالند میخواهند ازسالمتی وتندرستی مهاجرین مراقبت به عمل بیآورند .ازآنجایی که قصد اقامت بیش ازسه ماه را در کشورفنالند
داریدّ ،
مجانی ریه ها یتان را دارا میباشید .الب ّته شرکت دراین عکسبرداری داوطلبانه میباشد.
حق برخورداری ازعکسبرداری ّ
ازطریق این عکسبرداری معلوم میشود که آیا تغییراتی که نشانگربیماری س ّل میباشند دربافتهای ریه های شما مشاهده میشوند یا نه؟
رادیوگرافی قفسۂ سینه (ریه)
س ّل ریوی معموٲل ازطریق عکسبرداری اشعّۂ ایکس ازقفسۂ سینه تشخیص داده میشود .این نوع عکسبرداری خطری برای سالمتی نداشته وامن
میباشد .اشخاصی که حامله میباشند میبایست قبل ازاین نوع عکسبرداری ،درمورد وضعیّت خود ا ّ
طالع رسانی بکنند .عکسبرداری ازریه های زن
حامله ای که دوران بارداری بدون عارضه ای داشته است ،درماه های آخربارداری اوانجام میگیرد.
عکسبرداری از ُ
شش های شما دردرمانگاه منطقه ای شهرمح ّل اقامت تان صورت می گیرد .این رادیوگرافی ازقفسۂ سینۂ برای شما هزینه ای نداشته
ومجّانی میباشد .اگردرعکسهای برداشته شده ازریه های شما نشانه های غیرمعمولی واستثنایی مشاهده بشود ،باشما تماسّ گرفته شده وترتیب انجام
تحقیقات وآزمایشات بعدی داده خواهد شد.

عالیم وعوارض بیماری سل ّ چگونه میباشند؟
مهمّترین عارضه ونشانۂ ابتال به بیماری س ّل ریوی عبارتست ازسرفۂ مزمن شده ،یعنی سرفه هایی که بیش ازسه هفته ادامه داشته اند وبمرورزمان
ت سرفه ای میتواند ازطریق راه تنفّسی خلط متمایل به رنگ زرد یا
میتوانند با خِلط (بزاق آمیخته با بَلغم) همراه بشوند .درارتباط وهمزمان با حمال ِ
قهوه ای ویا آمیخته با خون بیرون بیآید.
درصورت پیشرفت بیماری س ّل ریوی ،نفس تنگی ودرد درناحیۂ سینه هم میتواند بروزبکند.
شخصی که به بیماری س ّل ریوی دچارشده است میتواند تب کرده ،الغرشده ویا شبها بش ّدت عرق بکند .احتمال دارد که اشتهای غذایی چنین شخصی
کمترشده وتوان عمومی جسمانی اش روبه ضعف بگذارد .عالیم وعوارض دیگری هم ،بسته به اینکه کدام بخش ازاعضا به این بیماری مبتال شده
است ،میتوانند ظاهربشوند.
بیماری س ّل درکودکان ،باعث میشود که آهنگ رشد وپیشرفت توانمندیهای آنها کند شود.
اگرچنانکه شما درحال حاضرعوارض بیماری سل ّ را درخود مشاهده میکنید ویا اینکه چنین عالیمی بعدها برایتان ظاهربشوند ،به چه کاری باید
اقدام بکنید؟
ّ
معطلی وفوت وقت با درمانگاه مح ّل سکونت خودتان ارتباط بگیرید .دراینگونه موارد معاینه وچک آپ پزشکی ضروری میباشد .معاینات
بدون
پزشکی برای شما هزینه ای نداشته وکامٲل مجّانی میباشند .نتایج تحقیقات وآزمایشات انجام گرفته شده به ّ
اطالع مقامات ومسٶولین تصمیم گیرنده در
امورمهاجرین رسانیده نمی شوند.

بیماری سل ّ چیست؟
بیماری س ّل تقصیرهیچکسی نمی باشد .این بیماری یک مریضی سرایت کننده میباشد .باکتری ای بنام مایکوباکتریوم توبرکلوزیس عامل این بیماری
میباشد .این بیماری عمومٲ درریه ها ظاهرمیشود ودراثرآن ُ
شش های شخص مبتال به بیماری ،دچارالتهاب شده والنه ای ازعفونت درآنها شکل می
گیرد .باکتری ها میتوانند با وساطت خون ویا مایع لنفاوی ازاین النۂ عفونی به جاهای دیگربدن مانند غدد لنفاوی ،روده ها ،پوست ویا دستگاه عصبی
مرکزی گسترش پیدابکنند .بنابراین ،س ّل میتواند همزمان هم در ریه ها وهم دراندامهای دیگربدن ظاهربشود.

بیماری سل ّ چگونه سرایت میکند؟
بیماری س ّل با واسطۂ هوا ازیک فرد به فرد دیگری سرایت میکند .باکتری های بیماری س ّل ،هنگامی که شخص مبتال بدان صحبت میکند ،آواز
میخواند ،سرفه کرده ویا عطسه می نماید ،درهوای پیرامون اوپخش وگسترده میشوند .بدینسان ،هم اطاقی این فرد بیمارمیتواند هنگام تنفّس کردن
هوای اطاق ،باکتری های موجود درآن را به ریه های خود هدایت بکند .درچنین وضعیّتی ،کسانی که برای مدّتی طوالنی با فرد بیمارمراوده داشته
ویا همراه اودریکجا سکونت داشته اند ،میتوانند درمعرض سرایت این بیماری قراربگیرند.
بیشترین خطرسرایت بیماری ،متوجّه اعضای خانوادۂ شخص بیمارمیشود که بطورمداوم با او ودرکناراو زندگی میکنند.
چه کسانی به بیماری سل ّ مبتال میشوند؟
از هرده نفری که درمعرض سرایت این بیماری قرارگرفته اند تنها یکنفر به بیماری س ّل مبتال میشود .کودکان ُخردی که زیر ٥سال عمردارند،
بزرگساالن جوان ،افراد پیرومسنّ وهمچنین اشخاصی که توان مقاومت سلّولهای بدنشان دربرابربیماریها تضعیف شده است ،میتوانند به راحتی
درمعرض سرایت این بیماری قرارگرفته وبدان دچارشوند.
چه زمانی بعد ازسرایت این باکتری شخص بیمارمیگردد؟
کودکان زیر ٥سالی که برعلیه بیماری س ّل واکسینه نشده اند ،میتوانند درفاصلۂ دوتا سه هفته یا یکماه بعد ازسرایت باکتری این بیماری ،بدان دچارشده
ومریضیش باشتاب پیشرفت بکند .اشخاص بزرگسالی که به بیماریهای اساسی دیگری مبتال نمیباشند ،معموٲل یک تا دوسال بعد ازسرایت باکتری های
این بیماری به آن مبتال میشوند .شخصی که درمعرض سرایت این بیماری قرارگرفته باشد ،بعضٲ میتواند ح ّتی ده ها سال بعدازآن به این بیماری مبتال
بشود.
کجا وچگونه بیماری سل ّ را مورد آزمایش وتحقیق قرارمیدهند؟
آزمایشات وتحقیقات اوّ لیّه دردرمانگاه های منطقه ای شهرها ،درمانگاه های دانشجویی ویا درمراکزبهداشتی ودرمانی اختصاصی مٶسّسات اداری-
ی بعدی را دربیمارستانها انجام میدهند .تحقیقات کودکان دربخش بیماریهای اطفال بیمارستانها ویا پلی
تولیدی صورت میگیرند .تحقیقات ضرور ِ
کلینیک های مربوطه انجام میگیرند .تحقیقات الزم ومداوای بیماری س ّل درمورد اشخاص بزرگسال ،یا دربخش بیماریهای ریوی بیمارستانها ویا
درپلی کلینیک های مربوطه انجام میگیرند.
درصورت داشتن شکّ وتردید ازابتال به س ّل ریوی ،اقدام به عکسبرداری اشعّۂ ایکس ازقفسۂ سینه نموده ونمونۂ برداشته شده ازخلط سینه (خلط
سرفه) را مورد آزمایش وتحقیق قرارمیدهند .با استفاده ازنمونۂ خلط ناشی ازسرفه ها ،اقدام به انجام تحقیقات ازطریق رنگ آمیزی وکشت باکتریایی
میشود .درصورت نیازبااستفاده ازنمونۂ خلط ناشی ازسرفه ها میتوان ازطریق انجام تست سریعی اقدام به تشخیص ونشان دادن ژن بیماری س ّل نمود.
بعضی اوقات ضرورت ایجاب میکند که ازنایژه ها نمونه برداری آندسکوپی به عمل آمده ویا اینکه ریه ها مورد توموگرافی قرارداده شوند .زمانی که
ابتال به بیماری س ّل دراعضای دیگربدن غیرازریه ها مطرح باشد ،ازروشهای دیگرعکسبرداری استفاده میکنند .باضافۂ این اقدامات ،سعی میشود که
ازاندام مریض نمونه برداری بافت سلّولی یا عفونی به عمل بیآید.
بیماری سل ّ راچگونه مداوا میکنند؟
بیماری س ّل را با استفاده ازدارو مداوا می نمایند .مداوای بیماری س ّل معمولی حدّاق ّل نیم سال طول میکشد .این بیماری را ،اگرچنانکه بموقع تشخیص
داده شده ودرمان ضروری آن بطورتکمیلی به انجام رسانده شده باشد ،میتوان بخوبی معالجه کرد .کیفیّت درمان بیماری س ّل درکشورفنالند خوب بوده
وانجام آن برای شخص مریض مجّانی میباشد.
برای مطالعۂ بیشتردرمورد بیماری س ّل به آدرس اینترنتی زیرمراجعه بکنید:
www.tuberkuloosi.fi

