
 بیماری سل چیست؟

سل یک بیماری واگیردار است که توسط میکررو        

سل به وجود می آید. سل  معموال ریه ها را مرتر ر                  

می کند ، ولی سایر اعضای بدن نیز می توانند به این            

 میکرو  آلوده شوند.

 میکرو  سل چگونه به دیگران من قل می شود؟

میکرو  سل از طریق هوا از ریه بیمار بره دیرگرران              

من قل می شود. در صورت ورود میکرو  به ریره ،             

در آنجا شروع به تکثیر  و از طریق خون به اعضرای              

 دیگر بدن من قل می شود.

 

 

 

اگر از همان اب دای شروع عفونت ، سیس م ایرمرنری             

بدن ن وان ت میکرو  را مهار کند، میکرو  شرروع         

 به تکثیر کرده و باعت ایجاد بیماری می شود.

وق ی که فرد مت   به سل ریه  ، سر فه ، عطسه یا حر ری                

خنده  بلند می کند، میکرو   در هوا پرشرش شرده و                 

نفس کشیدن در کنار این افراد ، اح مال آلودگی را در           

 اطرافیان باال می برد.

نک ه : سل ریه و حلق مسری است ، یعنری از فررد                 

بیمار به اششاص دیگر من قل می شود ، ولری سرل             

 سایر اعضاء مانند کلیه ، معموال مسری نیست.

 ع یم بیماری سل : 

هف ه که معموال با خلط و گراه          2سر فه بیش از       -  1

 خلط خونی همراه است .

 خس گی زودرس و ضعف بدن - 2

 کاهش وزن و کاهش اش ها-3

 تعریق شتانه - 4

 تب و لرز - 5

 تنگی نفس و درد قفسه سینه - 6

 بیماری سل چگونه تششیص داده می شود؟

تششیص و درمان بیماری سرل در ترمرار مرراکرز                  

بهداش ی رایگان است . کشت خلط ، عکس ریه  و               

 تست پوس ی سل انجار می گیرد.



 درمان بیماری سل :

خوشتش انه بیماری سل قابل درمان است. طول مردت          

ماه می باشرد. اگرر داروهرای سرل                6درمان حداقل   

نادرست ، ناکافی و نامنظم اس فاده شوند و یا داروهرا            

خودسرانه قطع گردند ، میکرو  ها نسرب بره دارو              

 مقاور شده و سل مقاور به درمان ایجادخواهد داشت.

روز پس از شروع درمان، موارد زیر رعایت  15تا  

 کنید:

              هنگار سر فه و عطسه جلوی دهان را برا دسر رمرال یرا
 ماسک بپوشانید.

               سعی کنید در محیط های  بس ه که سایر ا فراد حضرور
 دارند، نتاشید. 

 -              از تماس با کودکان، زنان  باردار و سالمند و حضرور
 در اماکن عمومی پرهیز کنید.

 .اتاق این بیماران باید نور و تهویه مناسب داش ه باشد 

                  از انداخ ن خلط بر روی زمیرن خرودداری کررده و از
دس مال کاغذی اس فاده شود و ب فاصله دس مال کثریرف          

 در سطل زباله در  دار  انداخ ه شود. 

          رژیم غذایی این بیماران  باید حاوی مواد پرروترنریرن دار
مانند: گوشت ، تشم مرغ، انواع حتوبا  ، آجیل و میوه و  

 ستزیجات تازه باشد.

                  افرادی که با فرد بیمار زندگی می کنند ، برایرد جرهرت
بررسی به نزدیک ترین مراکز بهداشت و درمان مراجرعره           

 کنند.
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