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بررسی تماس چیست؟

افرادی که در مجاورت بیمار مبتال به سل ریوی واگیردار هستند، باید 
آیا  اینکه  یا  شده اند  آلوده  بیمار  توسط  آیا  گردد  مشخص  تا  شوند  معاینه 
خودشان بیمار هستند یا خیر. بررسی شامل انجام آزمایش پوستی سل یا 

عکسبرداری اشعه ایکس از قفسه سینه است.

همچنین افرادی که در مجاورت بیمار قرار دارند باید بررسی شوند تا 
منبع عفونت کشف شوند.

آیا مایلید بیشتر بدانید؟ 

با پزشکتان صحبت کنید

به وب سایت www.zorg-en-gezondheid.be مراجعه کنید یا با 
سازمان "Zorg en Gezondheid" در استان خود تماس بگیرید: 

\      آنتورپ: 03 224 62 04
\     لیمبورگ: 011 74 22 40

\      فالندرز شرقی: 09 276 13 80 
\      فلمیش برابانت: 016 66 63 50 
\      فالندرز غربی: 050 24 79 00 

 Vereniging voor" با  یا  کنید  بازدید   www.vrgt.be وب سایت  از 
 "Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding

)انجمن مراقبت های بهداشتی تنفسی و سل( در استان خود تماس بگیرید:

\     آنتورپ: 
برخم: 03 287 80 10  - ترنهوت: 014 41 13 62

\     لیمبورگ: 011 22 10 33
\     فالندرز شرقی: 09 225 22 58

\     فلمیش برابانت: 016 33 25 25 
\     فالندرز غربی: 059 70 26 85

Uit het Nederlands vertaalde folder die ook in het Nederlands te 
verkrijgen is via bovenstaande contactgegevens.

برای تشخیص سل
آزمایش پوستی سل
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در موارد خاص توصیه می شود به مدت شش تا نه ماه دارو مصرف 
کنید، به این ترتیب خطر ابتال به سل حدود 80% کاهش می یابد.

در صورتی که عکس اشعه ایکس قفسه سینه ضایعات سل را نشان 
دهد، الزم است درمان را آغاز کنید. الزم است سه محصول دارویی 

یا بیشتر به طور منظم و به مدت حداقل شش ماه مصرف شود.

آزمایش پوستی سل مثبت

درمان پیشگیرانه  درمان

 عکس اشعه ایکس قفسه
 سینه طبیعی است

 عکس اشعه ایکس قفسه سینه 
طبیعی نیست

مبتال، اما فاقد بیماری  مبتال و بیمار

بیشتر  یا  دارو  سه  مصرف 
حداقل به مدت شش ماه

مصرف یک دارو
حداقل به مدت شش ماه

نتیجه منفی است

اگر نتیجه آزمایش واکنش مشخصی را روی بازویتان نشان ندهد، به طور 
کلی بدان معنی است که احتماالً به باسیل توبرکل آلوده نیستید.

گاهی اوقات الزم است باید پس از دو ماه آزمایش کنترل انجام شود.

نتیجه نامعلوم است

اگر واکنش ناحیه برآمده کوچکی روی بازویتان باشد که رنگ پریده باشد، 
مشخص نیست که آیا آلوده شده اید یا خیر. 

وقتی در مورد نتیجه عدم اطمینان وجود داشته باشد، آزمایش باید مجدداً انجام 
شود )معموالً بعد از دو ماه(.

نتیجه مثبت است

اگر واکنش به شکل ناحیه برآمده سفت پوست باشد، این بدان معناست که 
مبتال شده اید.

در صورتی که نتیجه آزمایش پوستی سل مثبت باشد، باید عکس اشعه ایکس 
قفسه سینه تهیه شود تا مشخص گردد آیا سل ایجاد شده است یا خیر. اگر 
اشعه ایکس عادی باشد، شما مبتال هستید اما بیمار نیستید و بیماری تان برای 

دیگران مسری نیست.

آزمایش پوستی سل )آزمایش مانتو یا آزمایش داخل پوستی( 
کخ(  )باسیل  توبرکل  باسیل  به  آیا  اینکه  شدن  برای مشخص 
که باعث سل می شود مبتال هستید یا خیر انجام می شود. این 
گاهی  پدیدار می شود،  به شکل سل ریوی  بیماری که معموالً 
نیز  را  اندام ها  استخوان ها، مغز، غدد و سایر  کلیه ها،  اوقات 

تحت تأثیر قرار می دهد.

آزمایش چطور انجام می شود؟

 مقدار اندکی مایع)توبرکولین( به داخل پوست ساعد فرد تزریق می شود. 
نتیجه چند روز پس از آزمایش بررسی می شود.

آزمایش پوستی سل خطرناک نیست و می توان آن را بر روی کودکان یا زنان 
باردار نیز انجام داد. 


