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سل یک بیماری واگیر و عفوتی جدی است کھ توسط باکتری ایجاد 
می  شود. 

برای مداوای سریع بیماری، تشخیص بھ موقع و درمان کامل 
اھمیت بسیاری دارد.

بیماری ِسل ( Tuberkulose ) چیست؟

بیماری سل می  تواند اعضای مختلف بدن را تحت تأثیر قرار دھد. این 
بیماری در بیشتر موارد، ریھ  ھا را درگیر می  کند. 

اما دیگر اعضای بدن مانند غدد لنفاوی، رشتھ  ھای عصبی و مفاصل، ستون 
فقرات و سیستم عصبی مرکزی نیز ممکن است تحت تأثیر این بیماری واقع شوند. 

Bayerisches Landesamt für
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

بیماری سل
تشخیص و درمان 
بھ موقع

اطالع  رسانی
اداره سالمت و بھداشت در خدمت شما

 Persisch /فارسی
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عالیم بیماری سل چیست؟

  سرفھ  ھای مکرر و گاھاً ھمراه با خون 
 احساس درد بھ ھنگام  تنفس
 خستگی و کرختی
 تب 
 کاھش ناخواستھ وزن
 تعریق شبانھ
  بزرگی غدد لنفاوی

چھ کسانی بیشتر در معرض خطرند؟

 نوزادان و اطفال 
  ،افراد با سیستم ایمنی ضعیف مثالً مبتالیان بھ بیماری ھای مزمن (مانند سرطان 

ایدز) یا سوء تغذیھ. 
  افرادی کھ در معرض تماس با مبتالیان بھ سل قرار دارند مانند اعضای خانواده 

یا دوستان.
 .مھاجرانی کھ در جنوب آفریقا، شرق اروپا و آسیای میانھ سکونت داشتھ  اند 
   افرادی کھ در کشورھایی زندگی کرده  اند کھ شیوع بیماری سل در آن 

ھا بیشتر است.
 .افرادی کھ سابقاً بھ این بیماری مبتال بوده اند 

راه  ھای انتقال ِسل

مبتالیان بھ ِسل ریوی، ناقل بیماری ھستند زیرا باکتری  ھا از طریق سرفھ 
و عطسھ بھ دیگران انتقال می  یابند. عامل بیماری کھ از طریق سرفھ و عطسھ 
در ھوا پراکنده می  شود، می  تواند از طریق تنفس بھ بدن افراد سالم وارد شود. 

این کھ تنفس عامل بیماری  زا منجر بھ بیماری شود، بھ مدت زمان و میزان 
تماس با بیمار بستگی دارد. اگر بیماری، ریھ  ھا را درگیر نگرده باشد تماس 

عادی با بیمار منجر بھ سرایت بیماری نمی  شود. 

چھ رابطھ  ای میان انتقال بیماری و شروع بیماری وجود دارد؟

تماس با بیمار ھمیشھ منجر بھ ابتال بھ بیماری نمی شود. در بیشتر اوقات، 
بیماری تظاھر پیدا نمی  کند چون سیستم ایمنی بدن عامل بیماری  زا را تحت 

کنترل خود درمی  آورد. بنابراین در دو سال اول پس از مواجھھ با عامل 
بیماری، تنھا ده درصد از افراد بھ بیماری مبتال می شوند. اما عامل بیماری بستھ 
بھ سن فرد و میزان دفاع بدن، می تواند تنھا پس از چند ماه و یا پس از یک دھھ 

تظاھر پیدا کند. 

راه ھای تشخییص بیماری چیست؟

در مورد عالیم بیماری سل مراجعھ زودھنگام بھ پزشک و معاینھ پزشکی 
از اھمیت بسیاری برخوردار است. 

عکسبرداری از ریھ  ھا یکی از راه  ھای تشخیص بیماری است. اما راه  ھای 
دیگری نظیر آزمایش خون و پوست نیز وجود دارد. با این حال، تشخیص 

قطعی تنھا پس از اثبات وجود عامل بیماریزا طی آزمایش  ھای مربوطھ 
(مثالً خلط سینھ) انجام می  گیرد. 

راه  ھای درمان سل

درمان بیماری سل با دارو بھ طور موفق امکان  پذیر است. این بیماری، 
در بیشتر موارد با معالجھ بھ مدت زمان الزم و با مصرف منظم داروھای 

تجویزی قابل درمان است. 

از کسانی می  توان کمک گرفت؟

اگر نگرانید کھ بھ بیماری سل مبتال شده  اید  بھ پزشک مراجعھ کنید. 
اداره بھداشت منطقھ، در این زمینھ بھ شما مشاوره رایگان می  دھد. 

برای کسب اطالعات بیشتر بھ آدرس  ھای زیر مراجعھ کنید:

 www.rki.de/tuberkulose :Robert Koch-Institut

  Bayerisches Landesamt für Gesundheit und 
 :Lebensmittelsicherheit LGL

www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/
 infektionskrankheiten_a_z/tuberkulose /

  Deutsches Zentralkomitee zur Bekämpfung der 
www.dzk-tuberkulose.de :Tuberkulose (DZK)

  اطالعات الزم درباره بیماری سل برای استفاده در : ExplainTB online 
www.explaintb.org  :گوشی ھای ھوشمند
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