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ﺗﻮﺑﺮﮐﻠﻮز ﯾﺎ ﻣﺮض ﺳﻞ ،اﻧﻮاع ﺳﻞ ،ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﺮض و ﺗﺪاوی

 -4ﮐﯽ ﻣرﯾض ﺗوﺑرﮐﻠوز ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯾﺷود:
ﮐﺳﯽ را ﻣﺑﺗﻼء ﺑﮫ ﻣرض ﺳل ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد ﮐﮫ
ﻣﮑروب ﺳل در ﺷش ھﺎﯾش ﻓﻌﺎل ﮔردﯾده ﺑﺎﺷد.
درﯾن ﺻورت ﻣﮑروب ﻣﯽ ﺗواﻧد از طرﯾق
ﺷراﺋﯾن ﺑﮫ ﺟﺎ ھﺎی دﯾﮕر وﺟود ﻣﺛل ﺳﯾﺳﺗم
ﻟﯾﻣﻔﺎوی )ﯾﻌﻧﯽ ﺳﯾﺳﺗم ﺗﺻﻔﯾﮥ ﻣواد ﻣﺿرۀ وﺟود(
و ﺳﯾﺳﺗم اﻋﺻﺎب ﻣﻧﺗﻘل ﮔردد .ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﮫ
ﺗوﺑرﮐﻠوز ﻏﯾر ﺷﺷﮭﺎ ﻣﺑﺗﻼ اﻧد ازﯾﻧﺎن ﺑﮫ دﯾﮕران
ﻣﮑروب ﺳراﯾت ﻧﻣﯽ ﮐﻧد.
اطﻔﺎل ﺧورد و ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﻣداﻓﻌوی ﺿﻌﯾف
و ﯾﺎ ﺑﮫ اﻣراض دﯾﮕر ﻣﺛل اﯾدز ﻣﯾﺗﻼ اﻧد ،در
ﺧطر ﺟدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺗوﺑرﮐﻠوز
ﻗﺎﺑل ﺗداوی اﺳت.اﮔر ﺗداوی درﺳت ﺻورت
ﮔﯾرد.
 -5ﻋﻼﯾم ﺗوﺑرﮐﻠوز ﯾﺎ ﺳل:
ﻋﻼﯾم ﺧﺎص ﻣرض ﺗوﺑرﮐﻠوز در اﺑﺗداء ﻋﺑﺎرت
اﻧد از:
• ﺳرﻓﮫ ،ﺑﻌﺿﺎ ً ﺳرﻓﮫ ﺧوﻧﯽ ﮐﮫ در ﺑﻠﻐم ﺑﮫ
ﭼﺷم ﻣﯾﺧورد
• ﻣﺎﻧدﮔﯽ
• ﺗب ﺿﻌﯾف و ﻋرق ﺷﺑﺎﻧﮫ
• ﻻﻏری ،درﺻورت ﭘﯾﺷرﻓت ﻣرض
• ﮐم اﺷﺗﮭﺎﺋﯽ
• و درد ﺳﯾﻧﮫ

 -1ﺗوﺑرﮐﻠوز ﯾﺎ ﺳل:
ﯾﮏ ﻣرض ﻣﮑروﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ در طﺑﺎﺑت
)ﻣﺎﯾﮑرو ﺑﺎﮐﺗرﯾوم ﺗوﺑرﮐﻠوزﯾس( ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺷود،
ھﻔﺗﺎد ﻓﯾﺻد آن ﺗوﺑرﮐﻠوز ﺷش ھﺎ و ﺳﺎری اﺳت
 ،ﺑﻘﯾﮫ ﺳل ﺳﯾﺳﺗم ﻟﻣﻔﯾﺎﺗﯾﮏ ﯾﻌﻧﯽ ﺳﯾﺳﺗم ﺗﺻﻔﯾﮥ
ﻣواد ﻣﺿرهء وﺟود و ﺳل اﺳﺗﺧوان اﻧد ﮐﮫ
ﺳﺎری ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -2ﺗوﺑرﮐﻠوز ﻏﯾر ﻓﻌﺎل )ﻻﺗﻧت(:
آﻧﺳت ﮐﮫ اﺷﺧﺎص زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﮑروب ﺗوﺑرﮐﻠوز
در ﺗﻣﺎس ﺷده اﻧد وﻟﯽ اﯾن ﻣﮑروب ﺑﮫ ﻋﻠت
ﻣﻘﺎوﻣت ﻗوی وﺟود اﺷﺧﺎص ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ ﮐﮫ ﻓﻌﺎل
ﮔردد و در ﻣﺟﻣوع  ٩٠٪ﭼﻧﯾن اﺷﺧﺎص ھرﮔز
ﺑﮫ ﺗوﺑرﮐﻠوز ﻣﺑﺗﻼ ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد و ﻣﮑروب ﺷﺎن ﺑﮫ
دﯾﮕران ﺳراﯾت ﻧﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﺑﮫ ﻋﻠت اﯾﻧﮑﮫ
ﻣﮑروب در ﻗﯾد ﺳﯾﺳﺗم ﻣﺣﺎﻓظوی وﺟود ﮔرﻓﺗﮫ و
ﺧواﺑﺎﻧده ﻣﯽ ﺷود.
 -3ﺳراﯾت ﺗوﺑرﮐﻠوز:
ﺗوﺑرﮐﻠوز از طرﯾق ھوا و ﺗﻧﻔس از ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﮫ
ﺗوﺑرﮐﻠوز ﻣزﻣن ﯾﺎ ﻓﻌﺎل ﻣﺑﺗﻼء اﻧد ﺑﮫ دﯾﮕران
ﺳراﯾت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﯾﻌﻧﯽ از طرﯾق ﺳرﻓﮫ ،ﻋطﺳﮫ،
و در ھوای اطراف ﻣرﯾض ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺳل در ﺷﻧﺎ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و اﮔر اﺷﺧﺎص دﯾﮕری آﻧرا ﺗﻧﻔس
ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﻣﮑروب ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺳراﯾت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.

ﺳل ﯾﺎ ﺗوﺑرﮐﻠوز ﯾﮏ ﻣرض ﻣﮑروﺑﯽ اﺳت و در
ﺑﺳﯾﺎری ﺣﺎﻻت اﮔر ﺗداوی ﻧﮕردد ﺑﮫ ﻣرگ ﻣﯽ
اﻧﺟﺎﻣد .اﯾن ﻣرض ﺗوﺳط اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف
ﻣﯾﮑروﺑﺎﮐﺗرﯾﺎ ،ﺑﮫ طور ﻣﻌﻣول »ﻣﺎﯾﮑرو
ﺑﺎﮐﺗرﯾوم ﺗوﺑرﮐﻠوزﯾس« ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آﯾد.
ﻣﮑروب ﺳل ﺑﺎ ﺗﻧﻔس ﺑﮫ ﺷش ھﺎ داﺧل ﻣﯾﺷود،
اﻟﺑﺗﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﺷش ھﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺟﺎھﺎی
دﯾﮕر وﺟود ھم ﺳراﯾت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺳل
اﺳﺗﺧوان ،ﺳل ﺳﯾﺳﺗم » ﻟﯾﻣﻔﺎوی « ﯾﻌﻧﯽ ﺳﯾﺳﺗم
ﻏدوی ﺗﺻﻔﯾﮥ ﻣواد ﻣﺿرۀ وﺟود ﻣﯾﮕردد.
ﺳل اﺳﺗﺧوان و ﺳﯾﺳﺗم ﻟﯾﻣﻔﺎوی ﺑﮫ اﻓراد دﯾﮕر
ﺳراﯾت ﻧﻣﯾﮑﻧد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺑﺗﻼء ﺑﮫ ﻣرض ﻓﻌﺎل
ﺳل ﺷش ھﺎ و ﯾﺎ ﺳل ﻣزﻣن اﻧد ،در اﺛر ﺳرﻓﮫ،
ﻋطﺳﮫ و ﺣﺗﯽ آ ﺗﻧﻔس از طرﯾق ھوا ﻣﮑروب
ﺧود را ﺑﮫ دﯾﮕران اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯾدھﻧد.
ﺑﻌﺿﺎ ً ﻣرض ﺳل ﺑدون ﻋﻼﻣﺎت و ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯾﻣﺎﻧد.
و اﮐﺛرا ً ﻣﮑروب ﺳل در ده ﻓﯽ ﺻد ﻣردم ،ﻧظر
ﺑﮫ ﺷراﯾط ﻓﻌﺎل ﺷده و اﮔر ﺗداوی ﻧﺷود ﺑﺎﻋث
ﻣرگ ﻣﯾﮕردد.
ﻋﻼﺋم ﻋﻣده ای ﻣرض ﺳل ﻓﻌﺎل ﻋﺑﺎرﺗﻧد از
ﺳرﻓﮫ ﺑﺎ اﺧﻼط و ﺧون ،ﺗب ،ﻋرق ﺷﺑﺎﻧﮫ ،ﮐم
اﺷﺗﮭﺎﯾﯽ و ﺑﺎﺧﺗن وزن.
ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳوم ﺟﻣﻌﯾت ﺟﮭﺎن
ﺑﮫ ﻣرض ﺳل ﯾﺎ ﺗﺑرﮐﻠوز ﻣﺑﺗﻼء ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد و
ﺧﺻوﺻﺎ ً در ﻣﻣﺎﻟﮏ ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﺑﺎ ﺷراﯾط ﺧراب
زﻧدﮔﯽ .ﻣرض ﺳل در اطﻔﺎل و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﻣﻘﺎوﻣت وﺟود ﺷﺎن ﺿﻌﯾف اﺳت ﺧطرﻧﺎک ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد.
در ﻣﻣﺎﻟﮏ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﭼون وﺳﺎﯾل ﺗﺛﺑﯾت ﻣرض و
ادوﯾﮥ ﻻزﻣﮫ ﻣوﺟود اﺳت ،ﻟذا ﻣرض ﺳل ﻗﺎﺑل
ﺗﺷوﯾش ﻧﺑوده ،زود ﮐﺷف و ﺗداوی ﻣﯾﮕردد.
ﻧظر ﺑﮫ ﻣﻘررات ﺳؤاﻻت و ﺟواﺑﺎﺗﯽ اﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد
در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.
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 -13ﻣﻌﺎﯾﻧﮥ ﺗوﺑرﮐﻠوز:
ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻣﮑروب ﺗوﺑرﮐﻠوز ﺑﺳﯾﺎر ﺑطﯽ و
آھﺳﺗﮫ ﺗﮑﺛر ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﻋﻠﺗش اﯾﻧﺳت :ﺑﺎ آﻧﮑﮫ
ﻗﺑﻼً ھم ذﮐر ﺷده ﮐﮫ ﺳﯾﺳﺗم دﻓﺎﻋﯽ وﺟود ﺑﮫ
ﻣداﻓﻌﮫ ﻣﯽ ﭘردازد و در ﺻورت ﻣﻐﻠوب ﺷدن
ﻣﻘﺎﺑل ﻣﮑروب ،ﻣﮑروب ھﺎ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﮔردﻧد
درﯾن ﺻورت؛
اﻟف :در ﮐﻼن ﺳﺎﻻن ﯾﻌﻧﯽ از ﺳن  ١٢ﺑﮫ ﺑﺎﻻ
ھﺷت ھﻔﺗﮫ ﺑﻌد از ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻣﮑروب ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﻣوﺟودﯾت ﻣﮑروب و ﯾﺎ ﻧﺑودش ﺗﺛﺑﯾت ﮔردد.
ب :ﺧورد ﺳﺎﻻن ﮐﻣﺗر از  ١٢ﺳﺎل ﮐﮫ ﻣﻘﺎوﻣت
وﺟود ﺷﺎن ﺿﻌﯾف اﺳت ﺑﺎﯾد ﻓوری ﺑﻌد از ﺗﻣﺎس
ﺑﺎ ﻣﮑروب ﺑﮫ ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﺑرده ﺷوﻧد و ﺑﺎر دوم و
ﺳوم ﻧظر ﺑﮫ ھداﯾت ﺗﺎ ھﺷت ھﻔﺗﮫء دﯾﮕر ،ﺗﺎ
ﻣطﻠﻘﺎ ً ﺛﺎﺑت ﮔردد ﮐﮫ ﻣﮑروب ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ﯾﺎ ﻧﮫ،
ﺗﺣت ﻣراﻗﺑت ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.
 -14اﮔر ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﺧون در ﯾﮑﯽ از ﻣراﮐز
وﻗﺎﯾوی ﺗوﺑرﮐﻠوز ﻧﺗﯾﺟﮥ ﻣﺛﺑت ﻣﯽ دھد ،اﯾن
ﻣرﮐز ﻣﮑﻠف اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ داﮐﺗر ﻣﻌﺎﻟﺞ ﻣرﯾض،
ﻧﺗﯾﺟﮫ را ﺻﺎدر ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ داﮐﺗر ﻣﻌﺎﻟﺞ ﻣرﯾض را
ﺑﺎ ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت وﺳﯾﻊ ﺗر ﯾﻌﻧﯽ رادﯾو ﮔراﻓﯽ و
رادﯾوﺳﮑوﭘﯽ ﺷش ھﺎ و ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت دوﺑﺎرهء ﺧون
ﻣطﻠﻘﺎ ً ﺗﺛﺑﯾت ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻣﮑروب در وی ﻓﻌﺎل اﺳت
و ﯾﺎ ﻧﮫ و ﺗداوی ﻣطﺎﺑق آن ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد .و
ﯾﺎ ھداﯾت ﻻزﻣﮫ داده ﻣﯾﺷود .راﭘور دادن
ﻣوﺟودﯾت ﻣرض ﺗوﺑرﮐﻠوز ،ﯾﮏ اﻣر ﺟﺑری و
ﺣﺗﻣﯽ اﺳت!

 -9ﺗﺎﺛﯾر واﮐﺳﯾن ) (BCGﺑر ﺿد ﺗوﺑرﮐﻠوز
ﮐوﺗﺎه ﻣدت اﺳت .ﻣﺻؤﻧﯾت داﺋﻣﯽ ﻧﻣﯽ ﺑﺧﺷد.
 -10ﺣﯾﺎﻧﺎ ً ﺑﺎ ﻣرﯾض ﺳل ﯾﺎ ﺗوﺑرﮐﻠوز ﯾﮑﺟﺎ
ﮔردﯾدﯾد ﮐﮫ ﺗوﺑرﮐﻠوز ﻓﻌﺎل دارد ،ﻻزم اﺳت ﮐﮫ
ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣراﮐز وﻗﺎﯾوی ﺗوﺑرﮐﻠوز ﮐﮫ در اﺧﯾر
اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ آدرس ھﺎ و ﺗﯾﻠﻔون ھﺎی ﺷﺎن درج
ﮔردﯾده در ﺗﻣﺎس ﮔردﯾد ﺗﺎ ﺑرای ﺷﻣﺎ وﻗت
ﻣﻼﻗﺎت ،ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﺑرای ﺗﺛﺑﯾت ﻣﮑروب و رھﻧﻣﺎﺋﯽ
ﺑرای ﺗداوی ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 -11ﻗرارﯾﮑﮫ ﻗﺑﻼً ﮔﻔﺗﮫ ﺷد اﺷﺧﺎﺻﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﻏﯾر
از ﺗوﺑرﮐﻠوز ﺷش ﯾﻌﻧﯽ ﺑﮫ ﺗوﺑرﮐﻠوز ﺳﯾﺳﺗم
ﻟﯾﻣﻔﺎوی ،اﺳﺗﺧوان و ﻏﯾره ﻣﺑﺗﻼء اﻧد ،اﯾﻧﺎن از
طرﯾق ﺗﻧﻔس ،ﺳرﻓﮫ و ﻏﯾره ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣﮑروب
را ﭘﺧش ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﻟذا ﺑﺎ اﯾﺷﺎن ﺗﻣﺎس داﺷﺗن ﻗﺎﺑل
ﺗﺷوﯾش ﻧﯾﺳت.
 -12ﺗﺛﺑﯾت ﺗوﺑرﮐﻠوز:
اﻟف :از طرﯾق ﺟﻠد ﮐﮫ )ﻣﻌﺎﯾﻧﮥ ﺟﻠدی
ﺗوﺑرﮐوﻟﯾن( ﻧﺎم دارد و ﯾﺎ ﻣﻌﺎﯾﻧﮥ ﺧون،
ب :از طرﯾق )ﻣﻌﺎﯾﻧﮥ ﮔﺎﻣﺎ اﻧﺗرﻓرون( ﺻورت
ﻣﯽ ﮔﯾرد.
در ھر وﻻﯾت ﻣراﮐز ﺣﻣﺎﯾﮫ ای ﺗوﺑرﮐﻠوز وﺟود
دارد ﮐﮫ ﺷﻌﺑﺎت اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ در آن ﻣدﻏم اﺳت.

 -6ﻗرارﯾﮑﮫ ﻗﺑﻼً ھم ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﺗوﺑرﮐﻠوز وﻗﺗﯽ ﺑﮫ
دﯾﮑران ﺳراﯾت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺷﺧص ﻣﺑﺗﻼء ﺑﮫ
ﻣرض در اﺛر ﺳرﻓﮫ و ﻋطﺳﮫ ﻣﮑروب را ﺑﮫ ھوا
ﭘرﺗﺎب ﮐﻧد ،درﯾن ﺻورت ھوای ﭼﮭﺎر اطراﻓش
ﻣﻣﻠو از ﻣﮑروب ﻓﻌﺎل ﺗوﺑرﮐﻠوز ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﻧزدﯾﮏ
ﺷدن ﺑﮫ ﻣرﯾﺿﯽ ﺑﺎ ﺗوﺑرﮐﻠوز ﻓﻌﺎل ﺑﺎﻋث ﮔرﻓﺗن
ﻣﮑروب ﻣﯽ ﮔردد.
 -7ﺷﺧص ﻣﺑﺗﻼء ﺑﮫ ﻣرض ﻓﻌﺎل ﺗوﺑرﮐﻠوز ﮐﮫ
ﺗﺣت ﺗداوی ﻟزوﻣﯽ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﺑرای دو ﺗﺎ
ﺳﮫ ھﻔﺗﮫ در ﺧﺎﻧﮫ و ﯾﺎ در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ در ﺣﺎﻟت
ﻗرﻧطﯾن ﻗرار داده ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ ﻣﮑروﺑش ﺑﮫ
دﯾﮕران ﺳراﯾت ﻧﮑﻧد .در اﺛر ﺗداوی اﺻوﻟﯽ ﺑﻌد
از ﺳﮫ ھﻔﺗﮫ ﻣﮑروب ﺗﺣت ﮐﻧﺗرول آﻣده و ﺑﮫ
دﯾﮕران ﺳراﯾت ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮑﻧد ،وﻟﯽ ﺑﺎﯾد ﺑرای
ﺻﺣت ﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯽ ﺷش ﻣﺎه ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﺗﺣت ﻧظر
داﮐﺗر در ﺗداوی و ﺗراﭘﯽ ﺑﻣﺎﻧد.
 -8ﺑﺎﯾد در ﻧظر داﺷت ﮐﮫ در ﺳﺎﺣﮥ ﻧزدﯾﮏ
ﺷﺧﺻﯽ ﻣﺑﺗﻼء ﺑﮫ ﺳل ﯾﺎ ﺗوﺑرﮐﻠوز و در اطﺎﻗش
ﺑودن ﺑﺎ وی ﺑﺎﻋث ﮔرﻓﺗن ﻣﮑروب ﺳل ﻣﯽ ﮔردد
و اﯾن ھم در ﭼﻧد ﺳﺎﻋت ﻣﺣدود.

 -15داﺧل ﺷدن ﻣﮑروب در ﺑدن ،ﻣﻌﻧﯽ اﯾن را
ﻧدارد ﮐﮫ ﻓورا ً ﻣﺑﺗﻼء ﺑﮫ ﻣرض ﮔردﯾده ﺑﺎﺷﯾد و
ﯾﺎ ﻣﮑروب را ﺑﮫ ﮐﺳﯽ دﯾﮕری اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽ دھﯾد ﺗﺎ
ﺗﻣﺎم ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت اﻧرا ﺗﺛﺑﯾت ﻧﻧﻣﺎﯾد.
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ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﻧظر ﺑﮫ راﭘور آﻣرﯾت طﺑﯽ
ﺳوﯾس ﺑﯾن  ۵٠٠ﺗﺎ  ۵۵٠ﻣرﯾض
ﺗوﺑرﮐﻠوز ﺗﺛﺑﯾت ﮔردﯾده اﺳت ﮐﮫ ﺗﺣت
ﺗداوی ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .در ﺳوﯾس ﻣرض
ﺳل ﯾﺎ ﺗوﺑرﮐﻠوز ﻗﺎﺑل ﺗداوی اﺳت.
در ﻣﺟﻣوع در ﺳﺎﺣﮫء ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺧﺻوﺻﺎ
ﻣﻣﺎﻟﮏ ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﮐﮫ ﺷراﯾط زﻧدﮔﯽ ﻏﯾر
ﺻﺣﯽ اﺳت ﺑﮫ ﺗﻌداد ﯾﮏ اﻋﺷﺎرﯾﮫ ھﺷت
ﻣﻠﯾون ﻧﻔر در اﺛر ﻣرض ﺗوﺑرﮐﻠوز
ﻣﯾﻣﯾرد.

ورق ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﻣورد ﺳوال ھﺎی ﻣﺷﺧﺻﮫ
در ﻟﺳﺎن ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف:

 -19در ﺳوﯾس ﺑر ﻋﻼوهء اﯾﻧﮑﮫ ﻣراﮐز ﺻﺣﯽ
وﻻﯾﺗﯽ ) ﮐﺎﻧﺗون ( وﺟود دارد ،ﻣراﮐز دﯾﮕری
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ وﻗﺎﯾوی ﺗوﺑرﮐﻠوز
ﺷش ھم وظﯾﻔﮫء ﺑررﺳﯽ در ﺗﻣﺎم ﺳوﯾس را در
اﺧﺗﯾﺎر دارد .ﮐﮫ ﺗﺣت آدرس:
www.tbinfo.ch
 -20ﭘﯾﺷﺑرد ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ و وﻗﺎﯾﮫ ﺗوﺑرﮐﻠوز ﯾﺎ ﺳل
ﻗرار آﺗﯽ ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد :اﮔر داﮐﺗر ﻣﻌﺎﻟﺞ ﮐﮫ
زن اﺳت ﯾﺎ ﻣرد ،ﻣﮑروب ﺳل را در ﺷﺧﺻﯽ
در ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﺧوﯾش ﻣﯾﯾﺎﺑد ،ﻣﮑﻠﻔﯾت دارد ﮐﮫ اﯾن
ﻣرض ﺳﺎری را ﺑﮫ ﻣرﮐز ﺳرطﺑﺎﺑت وﻻﯾﺗﯽ ﺑﺎ
ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﻻﺑراﺗواری ﯾﮑﺟﺎ اطﻼع دھد .ﻣرﮐز
ﺳرطﺎﺑت طب ﻣﻌﺎ ﻟﺟوی ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯾﮕﯾرد ﮐﮫ آﯾﺎ
ﺑﮫ ﻣرﮐز طب وﻗﺎﯾوی اطﻼع ﺑدھد ﯾﺎ ﻧﮫ .و آﯾﺎ
ﯾﮏ ﮐﻧﺗرول ﺳﺎﺣﮫ ﺻورت ﺑﮕﯾرد ﯾﺎ ﻧﮫ ،ﮐﮫ اﮔر
ﮐﻧﺗرول ﺳﺎﺣﮫ ﺑﺎﯾد ﺻورت ﺑﮕﯾرد ،درﯾن ﺣﺎﻟت
ﻣﺳووﻟﯾن طب وﻗﺎﯾوی ﺑﺎ ﻣرﯾض ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫ و
از وی ﺗﻣﺎم ارﺗﺑﺎطﺎﺗش را ﺑﺎ اﻓراد دﯾﮕر ﺟﺳﺗﺟو
ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد و ﺗﻣﺎم اﻓرادی ﮐﮫ وی ﺑﺎ اﯾﺷﺎن در ﺗﻣﺎس
ﺑوده ﺑﺎ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده اش ﺗﺣت ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت و
ﻏور ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرﻧد و در ﺻورت ﻟزوم ﺗﺣت
ﺗداوی ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺷوﻧد.

 -16ھرﭼﻧد ﻗﺑﻼً در ﭼﻧد ﺟﺎی ذﮐر ﮔردﯾد وﻟﯽ
ﺑﺎز ھم ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ در اﺛر داﺧل ﺷدن
ﻣﮑروب ﺑﮫ وﺟود در ) ٩٠ﻧود( ﻓﯾﺻد ﻣردم ﮐﮫ
ﻣﻘﺎوﻣت در ﻣﻘﺎﺑل ﻣرض دارﻧد ،ﺑﮫ ﻣرض ﻣﺑﺗﻼ
ﻧﻣﯽ ﮔردﻧد .ﺗﻧﮭﺎ ده ﻓﯾﺻد ﮐﮫ در ﻧﺻف و آن ھم
ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﻣﮑروب ھﺎ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﮔردﻧد و ﻧﺻف
دﯾﮕر ﻣﻣﮑن ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﻌد ﺑﮫ ﻣرض ﺗوﺑرﮐﻠوز
ﻣﺑﺗﻼء ﻣﯽ ﮔردﻧد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗر در ﺧطر اﻧد ﮐﮫ
ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣرض )اﯾدز( ﮔرﻓﺗﺎر اﻧد و ﯾﺎ ﺗداوی دراز
ﻣدت ﺑﺎ ﮐورﺗﯾزون و ﺷﯾﻣوﺗراﭘﯽ داﺷﺗﮫ اﻧد و
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣرض ﺷﮑرﮔرﻓﺗﺎرﻧد ،اﻟﮑﮭوﻟﯾﮏ
اﻧد و ﺳﮕرت ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﺷﻧد ،در ﻣﻌرض
ﺧطر ﺟدی ﻗرار دارﻧد.
 -17ﻣﮑروب ﺗﺛﺑﯾت ﺷدۀ ﻓﻌﺎل در ﻣرﯾﺿﯽ ﺑﺎ
اﻧﺗﯽ ﺑﯾوﺗﯾﮏ ھﺎی ﻻزﻣﮫ ﺗﺣت ﺗداوی ﻗرار ﻣﯽ
ﮔﯾرد ،ﻣدت ﺗداوی آن ﭼﮭﺎر ﻣﺎه وﺗﺎ  ٩ﻣﺎه دوام
ﻣﯾﮑﻧد و آﻧﮭم ﻧظر ﺑﮫ اﻧﺗﯽ ﺑﯾوﺗﯾﮏ »،ﺑﮫ اﯾن
ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ اﻧﺗﯽ ﺑﯾوﺗﯾﮏ ھﺎ اﻟرﺟﯽ ﺗوﻟﯾد
ﻣﯾﮑﻧﻧد « ،ﺿرور ﻧﯾﺳت ھﻣﯾن ﻟﺣظﮫ ﺑﮫ ﻣرض
ﻣﺑﺗﻼء ﺷده ﺑﺎﺷﯾد ،وﻟﯽ اﯾن ﺗداوی وﻗﺎﯾوی ﺑرای
آن ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﻧﺷود در آﯾﻧده ﺑﮫ ﻣرض ﺳل
ﻣطﻠق ﮔرﻓﺗﺎر ﮔردﯾد .و اﯾﻧﮑﮫ ﭼﻧﯾن ﺗداوی
ﺻورت ﺑﮕﯾرد ﯾﺎ ﻧﮫ ،ﻓﯾﺻﻠﮥ ﺧود ﻣرﯾض ﺑﺎ
داﮐﺗر ﻣﻌﺎﻟﺞ اﺳت .اﮔر ﺗﺟرﺑوی ﻧﺑﺎﺷد.
 -18ﭘرداﺧت ﭘول ﺗداوی ﺗوﺑرﮐﻠوز در ھر
وﻻﯾت از طرف ﻣراﮐز ﺣﻣﺎﯾﮫ ،ﺑﯾﻣﮫ ھﺎ و دوﻟت
ﺗﻧظﯾم ﺷده اﺳت .درﯾن ﻣورد ﻣراﺟﻊ ﮐﮫ در
اﺧﯾر ،ﻟﺳت آن داده ﺷده ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اراﺋﮫ
ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺟﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد.
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