
 

سل چیست؟بیماري   
 

دیده  یك بیماري میكروبي و سرایت كننده مي باشد عامل آن میكروب میلھ اي شكل بسیار كوچكي است كھ با چشم  
د و بیماري بھ فرد سالم منتقل شودمیكروب میتواند بھ راحتي در ھوا شناور بمان نمي شود بھ دلیل كوچكي این  

                                                                                                           
) سل ریوي١سل در انسان بھ دو شكل تظاھر مي كند:  
) سل خارج ریوي٢                                                    

 
ثل استخوان وشكم و غدد لنفاوي و %موارد ریھ ھا را مبتال مي كند ولي مي تواند ارگانھاي دیگر بدن م٨٠سل بیش از 

........... را درگیر كند  
 

 راھھاي انتقال بیماري سل ریوي :
صحبت كردن یا فریاد زدن  فرد مبتال بھ سل  میكروب سل در ھوا پخش مي شود و مي تواند  –خنده  –عطسھ  –با سرفھ 

ین میكروب تنفس كند میكروب سل وارد ریھ او بھ مدت طوالني در ھوا معلق بماند اگر فرد سالمي در ھواي آلوده بھ ا
شده و فعالیت ھاي خود را آغاز مي نماید اما دفاع بدن اجازه فعالیت بھ این میكروب را نمي دھد فقط در صورت ضعیف 

 شدن سیستم دفاعي بدن میكروب سل قادر بھ ایجاد بیماري در فرد مي باشد.
 

 چھ كساني بیشتر بھ بیماري سل مبتال مي شوند؟
افرادي كھ در تماس نزدیك با بیمار مبتال بھ سل ریوي واگیر دار مي باشند )١  
افراد معتاد بھ مواد مخدر تزریقي)٢  
ایدزو......... –نارسایي مزمن كلیھ  –سرطان –)مبتالیان بھ بیماري دیابت ٣  
)مصرف طوالني مدت كورتون۴  
نگھداري مي شوندآسایشگاه سالمندان  –)افرادي كھ مدت طوالني در زندان ۵  

 
 عالیم بیماري :

دفع خلط –كاھش وزن  –ضعف و بي حالي  –تب و تعریق شبانھ – ھفتھ ٢سرفھ بیش از   
 

 تشخیص ییماري سل ریوي :
 با آزمایش ساده خلط و عكس ریھ مي تئان بیماري را تشخیص داد.

 
 آیا بیماري سل درمان میشود؟

ھفتھ بعد از شروع درمان  ٣تا  ٢بھبودي كامل پیدا میكنند بھ صدرصد خوشبختانھ امروزه با داروھاي ضد سل نزدیك 
 سرایت بیماري از بین مي رود.

 
در صورت وجود سرفھ طوالني ( بیش از دو ھفتھ ) الزم است براي بررسي توجھ:  

بیشتر از نظر بیماري سل بھ نزدیكترین مركز بھداشتي درماني محل سكونت خود مراجعھ 
 نمایید.

 
 

كلیھ مراحل تشخیص بیماري و درمان بیماري سل رایگان  مي باشد. :توجھ  

 ویژه عموم مردم


