
 سل دشمن ديرين تهديد كنوني

سل 23 روزملي"مهرماه هرسال به جهت تقارن باسالروزدرگذشت محمدبن زكرياي رازي وتحقيقات ارزنده آن حكيم گرانقدردرباره بيماري
از"" 2015نظربه ضرورت بزرگداشت اين مناسـبت باشـعار سـال. نامگذاري گرديده است"مبارزه باسل خـدمات هـيچ مسـلولي نبايـد

و بـدنامي همـراه"تشخيصي درماني محروم بماند ا نـگ اطالع رساني وحساس سازي همگاني درراستاي ارتقاي آگاهي عموم وكـاهش
.بابيماري الزامي مي باشد

موجـب ريه ها را مبتال ميكند ولي مي تواند) درصد موارد80(سل يك بيماري عفوني ناشي از ميكروبي به نام باسيل سل است كه معموال
و  بـدون آنكـه) ميليارد نفـر2حدود(يك سوم مردم جهان. نيز شود... ابتالءاعضاي ديگر بدن مانند استخوانها، مفاصل، مغز، كليه، پوست

.احساس بيماري كنند ميكروب سل به حالت نهفته در بدن آنان وجود دارد
و خنديدن توسط بيمار مبتال به سل ريوي قطراتي هنگام عطسه،. سل بطور عمده يك بيماري قابل انتقال از راه هواست سرفه، حرف زدن

ريز حاوي ميكروب سل در هوا پراكنده مي شود كه به مدت چند ساعت در هوا به حالت معلق باقي مي مانند اگر فـردي سـالم در هـواي 
ا و نزديك با بيمار آلوده به اين قطرات ريز تنفس كند ميكروب سل وارد ريه هاي او مي شود با اين حال براي نتقال بيماري تماس طوالني

 الزم است
:بسته به محل گرفتاري در بدن عالئم بيماري سل متفاوت است

: عالئم سل ريوي عبارتند از

و گاه خلط خوني) شايعترين عالمت(همراه يا بدون خلط) به مدت دوهفته يا بيشتر(سرفه مداوم•

)كه در عصرها بيشتر است(تب•

 كاهش وزن•

 رق كردن شبانهع•

 بي اشتهائي•

و ضعف عمومي•  خستگي زودرس

و تنگي نفس، گاه برخي بيماران عالئم واضحي ندارند• .گاه درد قفسه سينه
.افراد داراي عالئم مشكوك به سل به ويژه سرفه مداوم بايد سريعا به پزشك مراجعه كنند

و عكس برداري قفسه سينه تشخيص داده مـي)ن روشدقيق تري(بيماري سل معموال از طريق آزمايش ميكروسكوپي خلط ، كشت خلط
و نمونه بـرداري) مشاهده درون ريه با لوله هاي مخصوص(گاهي براي تشخيص اقداماتي بيشتر مانند سي تي اسكن، برونكوسكوپي. شود

.مورد نياز است
و به طور سـرپائي مصـرف مـي. ماه است6مدت درمان حداقل. اغلب بيماران با درمان داروئي بهبود مي يابند داروهاي سل يكبار در روز

و كامل دارو شرط اصلي موفقيت درمان سل است. شود . مصرف منظم

و درمان بيماران است بياييد با ارائه اطالعات درست به ديگران بـا ايـن• و بدنامي ناشي از بيماري سل مانع مراجعه به موقع انگ
 پديده مقابله كنيم

و خانه هاي بهداشت ارائه مي شودكليه خدمات• و درماني بيماري سل بطور رايگان در مراكز بهداشتي درماني .تشخيصي

فرد سالم انتقال15تا10هر فرد مبتال به سل ريوي در صورت عدم درمان مي تواند ساالنه بطور ميانگين ميكروب بيماري را به•

.دهد


