
  

اعت، ( هغشی)یک بیواسی ػفًْی هیکشّبی ّاگیش  عل

هایکْ باکتشیْم کَ تْعظ ًْػی باکتشی بَ ًام 

ّقتی باعیل عل . ایجاد هی ؽْد (عل باعیل)تْبشکلْصیظ

 ،ّاسد بذى ؽذٍ، ّلی ٌُْص ایجاد بیواسی ًکشدٍ اعت

ػفًْت علی گفتَ هی ؽْد، ّ هْقؼی کَ ػفًْت علی بش 

 .دفاع بذى غلبَ کٌذ باػث بیواسی عل هی گشدد

عل آلْدٍ ؽذٍ اًذ دس آیٌذٍ  افشادی کَ بَ باعیل% 5-10

 .هبتال بَ بیواسی هی ؽًْذ

 اًْاع بیواسی عل کذاهٌذ؟

  کَ ؽایغ تشیي ّ ّاگیشتشیي ًْع ) عل سیْی

( باؽذ هی

  (ی بذىعایش اػضا  ابتالی)عل خاسج سیْی 
 

 

 دس چَ هْاسدی بایذ بَ بیواسی عل ؽک کشد؟

 

 

 بَ ّیژٍ دس کْدکاى ) عابقَ تواط با بیواس عل سیْی

  .ؽک بَ عل سا بیؾتش هی کٌذ( بالغیي جْاىّ 

 ی عل چَ بایذ کشد؟دس فْست ؽک بَ بیواس

  بایذ ضوي هشاجؼَ بَ پضؽک ّ یا پشعٌل بِذاؽتی

 دسهاًی، ػالین بیواسی سا با آًِا دس هیاى گزاؽت
 

 

 ػالین بیواسی عل کذاهٌذ؟

 ریوی سل در: 
  َهؼوْالَ  )یا بیؾتش ُفتَ 2 هذت طْل کؾیذٍ بَعشف

 (ُوشاٍ خلظ
 تٌگی ًفظ 
 دسد قفغَ عیٌَ یا پؾت 
  خلظ خًْی 

 عمومی و مشترک عالیم: 
  تب 
  (بَ خقْؿ ؽباًَ) تؼشیق 
 بی اؽتِایی 
 الغشی کاُؼ ّصى ّ 
 سط ّ ضؼف ػوْهیخغتگی صّد 

 (متفاوت استنوع عضو مبتال بسته به )عالئم سل خارج ریوی 

 

 اعت؟ چگًَْ عل بیواسی عشایت ًحٍْ

  تىفس ررات  طشیق اصّسّد ػاهل بیواسی بَ بذى

 .اعت عفًوی

  رسات ػفًْی اص ساٍ عشفَ ّیا ػطغَ بیواس هبتال ایي

 .بَ عل سیْی دس ُْا پخؼ هی ؽْد

  اص ًْع هغشی یا اعویش ) ُش بیواس هغلْل سیْی

 .کٌذ ًفش سا آلْدٍ هی 15-10هی تْاًذ عاالًَ ( هثبت 

 
 

بیواسی چَ اقذاهاتی بشای جلْگیشی اص عشایت 

 بایذ فْست گیشد؟

هشاجؼَ بَ هْقغ بَ پشعٌل بِذاؽتی ّ دسهاًی ّ یا  -1

 پضؽک، جِت تؾخیـ ّ دسهاى هٌاعب
 پیگیشی دسهاى بیواساى هبتال بَ عل تا بِبْدی کاهل -2
  اًذ بْدٍ بیواساىدس تواط با  ی کَبشسعی اطشافیاى -3

 (هبتال جِت تؾخیـ هْاسد )
 عیٌَ  دفغ بِذاؽتی خلظ  -4
 ایجاد تِْیَ ّ ًْس کافی دس هحل صًذگی -5
 تغزیَ ّ ّسصػ هٌاعب -6
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هؾکْک بَ  َفت2ٍسرفٍ بیش از  با فشد ُش

 (هؼوْالً ُوشاٍ با خلظ ) بیواسی عل اعت 

 

  دس  بشسعی ًوًَْ خلظتؾخیـ عل سیْی با

 .هشاکض بِذاؽتی دسهاًی اًجام هی ؽْد

 

 

 

 



 

 دسهاى اعت؟آیا بیواسی عل قابل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دسهاى داسّیی تحت ًظاست هغتقین هشکض بِذاؽتی- 

دسهاًی بِتشیي ّ اعاعی تشیي ساٍ پیؾگیشی بشای 

هاٍ  6دسهاى حذاقل طْل دّسٍ ) عایشیي اعت 

 .(باؽذ هی
  سّصاًَ بْدٍ ّ دّسٍ دسهاى بایذ کاهل بقْست دسهاى

 .ؽْد
 خطش ، ّع دسهاىُفتَ بؼذ اص ؽش 2 ،دس بیؾتش هْاسد

 .دعشایت اص بیي هی سّ
 بیواس بغتگی داسد بَ ُوکاسی خْوِب  ،ًتیجَ دسهاى. 
 ًاهٌظن  یا ًاکافی ،عت اگش داسُّای عل بقْست ًادس

بَ هقاّم اعتفادٍ ؽْد ّ یا خْدعشاًَ قطغ ؽْد عل 

 .ایجاد خْاُذ ؽذ دسهاى

 

 دسهاى بیواسی عل چگًَْ اعت؟

بؼذ اص تؾخیـ بیواسی عل تْعظ پضؽک، با 

هشاجؼَ بَ یکی اص هشاکض بِذاؽتی دسهاًی ًضدیک 

هحل صًذگی، پشًّذٍ دسهاًی بشای بیواس تؾکیل ؽذٍ 

ّ طبق بشًاهَ کؾْسی، تحت دسهاى داسّیی هٌاعب 

بیواس بایذ دس صهاى هقشس ، جِت . قشاس هی گیشد

هشاقبت، پیگیشی بیواسی، اًجام آصهایؾات هْسد ًیاص 

بِذاؽتی دسهاًی ّ دسیافت داسّ بَ پضؽک هشکض 

 .هشاجؼَ ّ ُوکاسی الصم سا داؽتَ باؽذ

دس فْست ػذم دسهاى بیواسی عل چَ اتفاقی 

 افتذ؟   هی

ّ هشگ خطش ،عل هٌاعب ضذدس فْست ػذم دسهاى 

  .قابل تْجَ اعتاًتؾاس بیواسی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
دانشگاه علىم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 آذربایجان غربی

 بهداشتیمعاونت امىر 

 یماریب از

 سل  

 ؟داویذ چٍ می
 

 

 ػوْم هشدم :هخاطب

 
گشٍّ پیؾگیشی ّ هباسصٍ با بیواسی ُای ّاگیش ّ 

 گشٍّ آهْصػ ّ استقای عالهت
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تمام مراکس بُذاشتی آمادٌ ارائٍ خذمات 

باشىذ میتشخیصی ي درماوی ایه بیماری   

گیرد، خطر آن را  باوی میبیماری سل َىًز َم قر

 فرامًش وکىیم

 

 

 


